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 ملخص الرسالة
يف  ابملدينة املنورة،  املاجستري( يف اجلامعة اإلسالميةهذه رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العاملية )

( أتليف القاضي جنم  يف شرح الوسيط  وهي بعنوان )اجلواهر البحرية -قسم القفه  -كلية الشريعة 
هـ(, من بداية الباب الثاين يف  ٧2٧الدين أبو العباس أمحد بن حممد القمويل املصري الشافعي )ت 

 الضمان إىل هناية كتاب الصيد والذابئح, )دراسة وحتقيقا(.دفع الصائل من كتاب موجبات 
 وقد اعتمد الباحث يف حتقيق هذا الكتاب على نسختني:

 األوىل وهي األصل: نسخة مكتبة طوبقبوسراي إبسطنبول، تركيا. 
الثانية: للمقابلة: نسخة املكتبة الوطنية، ابريس، فرنسا، وعنها نسخة مصورة يف مركز امللك 

 فيصل.
هنج املؤلف جنم الدين أبو العباس أمحد القمويل يف كتابه )اجلواهر البحرية( مسلك البسط  وقد

واالختصار يف نقله من كتب املذهب الشافعي املعتمدة، فجاء كتابه حافال بذكر رواايت املذهب  
الشافعي وأوجه أصحاب الوجوه )أصحاب الرتجيح( مع بيان الراجح منها، وتكمن أمهية هذا  

أبنه اختصار شامل وجامع للبحر احمليط يف شرح الوسيط لإلمام الغزايل، سهل العبارة،   الكتاب 
 حسن الصياغة، مرصع ابألدلة املختصرة السهلة من الوحيني.  
 وقد استدعت طريقة التحقيق أن تقسم الرسالة إىل قسمني:

 القسم األول: قسم الدراسة، ويشتمل على مبحثني رئيسيني حتتهما مطالب:
 بحث األول: دراسة املؤلف. امل

 املبحث الثاين: التعريف ابلكتاب.
القسم الثاين: قسم التحقيق, وهو النص احملقق, ويشمل: بعضا من كتاب موجبات الضمان,  

 وكتاب السري, وكتاب اجلزية واملهادنة, وكتاب الصيد والذابئح. 
 من عمادة الدراسات العليا.وقد سار احملقق يف حتقيق هذا الكتاب وفق املنهج العلمي املعتمد 
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RESEARCH SUMMARY 
This is a scientific thesis submitted to the degree of 
universality (Master) at the Islamic University in 

Madinah, in the Faculty of Sharia - Department of 
jurisprudence. 

It is entitled (AL JAWAHIR AL BAHRIYYAH Fee 
Sharh Al-waseet) by Judge Najmuddin Abu al-Abbas 
Ahmad bin Mohammad Al-Qamuli Masry Shafi'i (Died 

727 H) 
From the beginning of the second chapter fi daf' 

alssayil from kitab mujbat al daman to the end of kitab 
al sayd wa al dhabayih (study and inquiry) 

The researcher relied on the achievement of this 
book in two copies: 

The first is the original: the copy of the Library of 
Topkabusrai Museum, Istanbul, Turkey. 

Second as a compare copy: the copy of the national 
library, PARIS, FRANCE, and from it photocopy in king 

faisal center. 
The author Najmuddeen Abu al-Abbas Ahmad al-

Qammuli, in his book "jawahir Al bahriyyah", followed 
the path of simplification and the abbreviation for his 

transfer from the books of shafi mazhab. His book was 
full of narratives of shafi mazhab and it's companions 
views. The importance of this book reflects in short 

easy phrase, well-drafted, encased  in the easy 
evidence of the shortest also contains the book of imam 

of Qazzali (Sharh al waseeth) 
The method of study that the thesis divided into two 

parts: 
Section I: Department of the study, and it includes 
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two main topics. And under the demands 
The first topic: the study of the author. 

The second topic: Definition of the book. 
Section II: Research section, and it includes the 

research text, and that includes some of kitab mujbat al 
daman, kitab al ssiyar, kitab al jizyah wa al muhadanah, 

and kitab al ssayd wa al dhabayih.  
The researcher has been engaged in the 

achievement of this book according to the scientific 
method adopted by the Deanship of Graduate Studies.
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 يمح  الر   ن  مح   الر   للا   م  س  ب  
ومن سيئات أعمالنا،   ره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا،إن احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستغف

إال للا وحده ال شريك له،   إلهمن يهده للا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 

  ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ٱُّٱوأشهد أن حممداً عبده ورسوله 

 من خن حن  جن يم  ىم مم  خم حم جم يل ىل  مل  خل ُّٱ (1) َّ َّ ٍّ 
 يي  ىي ُّٱ (2) َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ميىي خي  حي جي يه ىه جهمه ين ىن

 حج مث هت ختمت حت جت هب  مب  خب حب  جب هئ مئ  خئ حئ  جئ
 .(3) ٱَّ جس مخ جخ مح  جح  مج

 أما بعد:
وهو من أشرف غال به تعلمًا وتعليمًا من أعظم القرب وأجل الطاعات، فإن العلم الشرعي واالنش

من فضل ومبينًة وحاثًة عليه، آمرًة بطلبه وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة ، أعالها مرتبةو  ،العلوم
(4) َّ هئمب مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ُّٱٱقوله تعاىل:انشغل به، فمن ذلك 

وقوله   ، 

(5) َّهلجم مل خل حل مكجل لك  خك حك جك مق حق مف ٱُّٱٱتعاىل:
ومن  ،

وقوله صلى للا عليه   ,(6) ين" يف الد همن يرد للا به خريًا يفقه" :السنة قوله صلى للا عليه وسلم
، والنصوص يف هذا (٧) به طريقًا إىل اجلنة"له من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سّهل للا " :وسلم

 مشهورة.  الشأن معلومة  

 
 . 102 اآلية آل عمران: ( 1) 

 . 1 اآلية  النساء:( 2) 

 . ٧1  –  ٧0 اآلية  األحزاب:( 3) 

 . 11 اآلية  اجملادلة:( 4) 

 . ٩ اآلية  الزمر:( 5) 

 من يرد للا به خريا يفقهه يف الدين.  : (، ابب٧1ح )3٩/ 1( صحيح البخاري 6) 

(، ابب فضل  2646ح)386-4/385 لرتمذي . واابب احلث على طلب العلم (, 3641, ح ) 3٧3/  3رواه أبو داود ( ٧) 



 الجواهر البحرية

 

- ٧ - 

 

  أرقى العلوم منزلة،من وعلم الفقه فالح اإلنسان، والعمل به حيصل العلم الشرعي  وبتعلم
ليه وسلم البن عباس النيب صلى للا ع ءدعا، وأعظمها فائدة، ويدل على عظم فضله وأسناها منقبة
منذ عهد   اشتغل هبذا العلم العلماء قدميًا وحديثاً ، وقد (1) "يف الدين هاللهم فقه" ما رضي للا عنه

إىل أن   وقضاءً وإفتاًء،  ، تعليماً و  تعلماً، فيه قصارى جهدهموبذلوا  ،والتابعني ومن بعدهم ،الصحابة
 ،واملنظوم ،واملطول ،واملختصر ،والشرح ،املنت فمنه ،وألفوا فيها العلم ذفدونوا هجاء من بعدهم 

  ا وقد توارثهاهتموا هبا تصنيفًا وأتليفاً،  هلا أتباع وقويت وظهر ،تكونت املذاهب األربعةو  املنثورو 
ألمة  اب لك مبا حل ذ و  - الكثري من تراث الفقه اإلسالمي مفقود، لكن بعد جيل املسلمون جيالً 

نشر لتزود هبا  و  ،وإخراج ، حباجة إىل حتقيقخمطوط أو  -وغريهااإلسالمية من حمن كحروب 
 .فيستفيد منها الباحثون واحملققون وطالب العلم ؛املكتبات 

يف علم الفقه على مذهب  نفيسم العثور على خمطوط قيّ  يسر يل ل أنومن آالء للا عز وج
  أمحد بن حممد العباس  أيب لنجم الدين (كتاب اجلواهر البحرية )جواهر البحروهو  اإلمام الشافعي

، الذي أكثره نفسه للمؤلف شرح الوسيط وهو اختصار لكتاب البحر احمليط ،هـ٧2٧القمويل ت
 .مفقود
 ؛تخصصالو أهل العلم  بعض ستشرت ا كبرية؛  علمية قيمة من هوأصل  ا الكتاب ذهل كانوملا   

،  ()املاجستري العاملية نيل درجة ل ضمن مشروع ، ليكون موضوع رساليتللتحقيق جبدارته  علي أشارواف
 لك والقادر عليه. ذوجل التوفيق والسداد إنه ويل  أسأل للا عز

*** 

 
 .  "هذا حديث حسن"  :قال و طلب العلم،  

 (، ابب وضع املاء عند اخلالء. 143ح )1/35( صحيح البخاري 1) 
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 العلمية أسباب اختيار املخطوط وأمهيته
 وأمهيته يف النقاط التالية:  ، تتجلى أسباب اختيار املوضوع

الذي ينبغي أن يربز ملن له صلة هبذا الفن  كونه من الرتاث العلمي اإلسالمي يف الفقه الشافعي -1
 من مفت وقاض وطالب علم.

، سهل العبارة، حسن غزايلمام الللبحر احمليط يف شرح الوسيط لإلشامل، وجامع  أنه اختصار -2
 يف كتاابً   أعلم ال" :األسنوي قال، وال ختفى أمهية البحر والوسيط يف املذهب الشافعي، الصياغة
 . احمليطيقصد البحر  ( 1)"منه مسائل أكثر املذهب

 كون أغلب أجزاء األصل الذي هو البحر احمليط مفقودة، وال يوجد منه إال أجزاء قليلة متفرقة.  -3
ليسهل القضاء واإلفتاء منه،   السهلة من الكتاب والسنة؛  عناية مصنفه بذكر األدلة املختصرة -4

 الدليل إال األدلة عن جمردة أحكاماً  وجعلته: نصه ما الكتاب  مقدمة يف صنف رمحه للا امل قال
 .واحلكم الفتيا  يف عليه واالعتماد منه، والنقل مراجعته، تسهيل بذلك  وقصدت  السهل،

 بقية املذاهب. ي، والنقل عن إيراد أقوال فقهاء املذهب الشافع -5
 .اطالعه يف املذهب الشافعيو  جاللة قدر املؤلف وسعة علمه -6
السيوطي يف   :منهم، إليه وإحالتهم  العلماء على هذا املصنف بنقلهم عنهعدد من اعتماد  -٧

زرعة   بوواخلطيب الشربيين يف اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، وويل الدين أ، األشباه والنظائر
 العراقي يف طرح التثريب يف شرح التقريب، وابن حجر يف اإليعاب، وغريهم الكثري.

 
 (. 2/16٩)  البن قاضي شهبة ( طبقات الشافعية1) 
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 ةقلدراسات السابا
طلبة برانمج ماجستري الفقه يف زمالئي من عدد من قد سبقين إىل التسجيل يف هذا املخطوط 

 اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، وهم:
 . الكتاب إىل هناية الفصل األول يف آداب قضاء احلاجةمن بداية مصطفى معاذ حممد،  -1
 .: فيما جيب االستنجاء منه إىل هناية ابب املسح علي اخلفنيمن الفصل الثاين, مهااتما ولسن -2

 . من بداية كتاب احليض إىل هناية الباب الرابع يف كيفية الصالة، زبري سلطان -3

شرائط الصالة إىل هناية الفصل الثاين فيمن هو  من بداية الباب اخلامس يف ، أرغا حممد أزهري -4
 .أوىل ابإلمامة

اب صالة املسافرين إىل هناية القول يف الغسل من كتاب تن بداية كم، علي أمحد صاحل لصوع -5
 . اجلنائز

: ب اجلنائز إىل هناية القسم األولمن بداية النظر الثاين يف الغاسل من كتا, مظهر منظور حافظ -6
 . كتاب الزكاة  األداء يف الوقت من

من بداية القسم الثاين يف تعجيل الزكاة من كتاب الزكاة إىل هناية زكاة   عبدالرحيم، بشري حممد  -٧
 .الفطر

موجب القران والتمتع من كتاب  من بداية كتاب الصيام إىل هناية فصل يف  الثرايء،  للا  عبد  -8
  ج.احل

احلج إىل هناية األمر الثالث من األفعال من بداية الباب الثاين يف صفة , سانفوا عبد السالم -٩
 .املوجبة للضمان من كتاب احلج

من بداية الطرف الثالث يف األكل من كتاب احلج إىل هناية الطرف   السبيعي،  اإلله عبد -10
 .الثالث يف احلالة اليت تعترب فيها املماثلة من كتاب البيع 

اية  تالفه من كتاب البيع إىل هن من بداية الطرف الرابع يف احتاد اجلنس واخ, حادنت مجيل -11
 . : تلف املعقود عليه من كتاب البيعاملانع الثالث من موانع الرد 

من بداية املانع الرابع من موانع الرد ابلعيب خروج املبيع عن  جحاف، حسن علي أمحد -12
ف ملك املشرتي إىل غريه من كتاب البيع إىل هناية فصل فيما يطرأ علي الثمار املبيعة قبل القطا
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 .واالختالط بغريها من كتاب البيع

من بداية القسم اخلامس من كتاب البيع إىل هناية الباب الثاين يف  , منصور معجب التميمي -13
 .القبض من كتاب الرهن

من بداية الباب الثالث يف حكم املرهون بعد القبض يف حق , حممد عليم الدين يوسف -14
 . ب األول يف الصلح من كتاب الصلحاملرهتن والراهن من كتاب الرهن إىل هناية البا

 كتاب  هناية  إىل الصلح كتاب  من التزاحم يف الثاين الباب  بداية  من أكرم، حممد  احلسن أبو -15

 .الوكالة

هناية احلكم األول من أحكام العارية   من بداية كتاب اإلقرار إىل هاين، عبداحلليم نعبد املنا -16
 .من كتاب العارية

من بداية احلكم الثاين من أحكام العارية من كتاب العارية إىل هناية   صابر، أمحد جاسر -1٧
 .كتاب الغصب

يف أركان اإلجارة   من بداية كتاب الشفعة إىل هناية الباب األول, متقني سيف الدين مينج -18
 .من كتاب اإلجارة

من بداية الباب الثاين يف حكم اإلجيار الصحيحة من كتاب اإلجارة إىل هناية   قاسم، محزة -1٩
 .كتاب الوقف

من بداية كتاب اهلبة إىل هناية الباب الرابع يف موانع املرياث من كتاب , اضر يونسحمحممد  -20
 .الفرائض

من بداية الباب اخلامس يف الرد علي ذوي الفروض وتوريث ذوي   خضور، عيسى أنس -21
رحام من كتاب الفرائض إىل هناية الفصل الثاين من أحكام الوصية املعنوية )يف الوصية ابحلج(  األ

 .من كتاب الوصااي

من بداية الفصل الثالث من األحكام املعنوية للوصية من كتاب الوصااي   احلجوري،  للا  عطا -22
 .والغنيمة فيءيف قسمة الغنائم من كتاب قسم الإىل هناية الباب الثاين 

والغنيمة   يءمن بداية ابب قسم الصدقات الواجبة من كتاب قسم الف, حممد أمحد سيدأمحد -23
 .إىل هناية الفصل الرابع يف تويل طرف العقد من كتاب النكاح
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من بداية الفصل اخلامس يف توكيل الويل وإذنه من كتاب النكاح إىل هناية   جالب،  بو  محزة -24
 .ابب الثاين يف أحكام الصداق

من بداية الباب الثالث يف نكاح التفويض إىل هناية الفصل الثاين  القرين، سعيد عبدالرمحن -25
 .اخللع إىل املعامالت من كتاب اخللعيف نسبة 

من بداية الباب الثاين يف أركان اخللع من كتاب اخللع إىل هناية الفصل  قاسيموف، ايكي -26
 .الثاين يف األفعال من كتاب الطالق

تفويض الطالق إىل الزوجة من كتاب الطالق إىل هناية الفصل  من بداية الفصل الثالث يف -2٧
 .السادس يف التعليق مبشيئة غري للا من كتاب الطالق

من بداية الفصل السادس يف مسائل متفرقة يف تعليق الطالق إىل هناية الباب   عرفان، مدحم -28
 .األول يف أركان الظهار ومعىن ألفاظه

الظهار من كتاب الظهار إىل هناية الفصل الثاين يف املفقود من بداية الباب الثاين يف حكم  -2٩
 .زوجها من كتاب العدد

 النوع  هناية  إىل العدد كتاب   من اإلحداد يف الثالث الفصل بداية منعبدالصمد عبدالعزيز,  -30

 . اجلناايت  كتاب  من الطرف قصاص يف الثاين

من كتاب اجلناايت إىل  سمن بداية فصل اجلناايت فيما دون النفحممد ابراهيم اجلماعي,  -31
 . : مجيع ما تقدم من أطراف احلر الذكر من كتاب اجلناايت هناية فصل

من بداية القسم األول من كتاب الدايت يف بيان املوجب هلا من فارس علي حممد عطيفة,  -32
 .األسباب واملباشرات إىل هناية فصل الغرم من كتاب اجلناايت املوجبة للعقوابت 

: الردة من كتاب اجلناايت املوجبة للعقوابت إىل هناية النظر الثاين يف  اجلناية الثانية من بداية  -33
 .حمل الغرم الواجب خبطأ اإلمام من كتاب العقوابت 
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 خطة البحث
 . وفهارس علمية ،وقسمني ،تشتمل اخلطة على مقدمة

 تشتمل على: املقدمةو
 االفتتاحية  -
 أسباب اختيار املخطوط وأمهيته العلمية  -

 دراسات السابقةال -
 خطة البحث -
 منهج التحقيق -

 
 : مبحثانوفيه ، ةالدراس  : قسمسم االولالق
 
 :مطالب مثانية ، وفيه دراسة املؤلفاألول:  بحثامل

 ه. نيت امسه، ونسبه، ونسبته، وكاملطلب األول:         
 لب الثاين: مولده.املط  
 نشأته العلمية. املطلب الثالث:   
 شيوخه، وتالميذه. املطلب الرابع:   
 املطلب اخلامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.   
 املطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي.  
 املطلب السابع: مؤلفاته.  
 املطلب الثامن: وفاته.  

 
 ستة مطالب: (، وفيهيةواهر البحر اجل) ابلكتاب   التعريفالثاين:  بحثامل
 حتقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل املؤلف. : املطلب األول  
 . ومكانته العلمية ،املطلب الثاين: أمهية الكتاب   
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 احملقق. طلب الثالث: منهج املؤلف يف النصامل  
 مصادر املؤلف يف النص احملقق.املطلب الرابع:   
 وصف النسخ اخلطية ومناذج منها. املطلب اخلامس:   

 
 النص احملّقق.القسم الثاين:  

 
 الفهارس العلمية 

   ارس الفنية اآلتية: على الفه وتشتمل
 فهرس اآلايت القرآنية.  -1

 اآلاثر. ة و األحاديث النبويفهرس  -2

 فهرس األعالم املرتجم هلم يف النص احملقق. -3

 فهرس األلفاظ الغريبة املفس رة. -4

 فهرس األماكن والبلدان. -5

 الكتاب.ردة يف االو فهرس الكتب  -6

 فهرس املصادر واملراجع.  -٧

 فهرس املوضوعات.  -8
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 منهج التحقيق
 كما يلي:   تعاىل إبذن للا  عليه يف خدمة النص سرت منهج التحقيق الذي   

وضبط   ،النص املراد حتقيقه حسب القواعد اإلمالئية احلديثة مع االلتزام بعالمات الرتقيم تنسخ-1
 . ما حيتاج إىل ضبط

 هلا ورمزت  تركيا، إبسطنبول، طوبقبوسراي متحف مكتبة :نسخة وهي األصل النسخة اخرتت  -2
 (. واملكتبة الوطنية، ابريس، فرنسا ورمزت هلا بـ)  بنسخة مقابلتها مع ،)ط(ب 
 اآلايت  عدا فيما بينهما الفروق وأثبت ، املكتبة الوطنية  ونسخة األصل النسخة بني قابلت -3

 وسلم، عليه للا صلى النيب على والسالم الصالة وصيغ  للا،  على والثناء التمجيد،  وصيغ  القرآنية،
 :اآليت النحو على احلاشية يف الفروق إىل اً  مشري والرتحم،  الرتضي وصيغ

، وأثبّته يف املنت،  األخرى النسخة من ابلتصحيح أقوم االصل؛ما يف  إذا جزمت خبطأ  -أ
 . احلاشية  يف األصل يف ما خطأ إىل اإلشارة معوأضعه بني معقوفتني هكذا ]  [، 

 أجده مل فإن األخرى، النسخة من أكملته بياض، أو طمس،  أو سقط، األصل يف كان إذا -ب 
 احلاشية،  يف ذلك إىل وأشري ،[  ] هكذا معقوفتني  بني ضعهوأ الشافعية، كتب من مظانه فمن
 )...(.  هكذا قوسني بني متتالية نقطاً  مكانه جعلت إليه أهتد مل فإن

للداللة على هناية كل وجه من لوحات  ،ب(/ 8أ( أو )/8خط مائل هكذا:/ ) توضع -4
  .اهلامش، مع اإلشارة إىل رقم اللوحة يف املخطوط

 .ورقم اآلية مع كتابتها ابلرسم العثماين  ،ببيان اسم السورةاآلايت القرآنية   ت عزو  -5
أو يف أحدمها اكتفيت مصادرها، فإن كان احلديث يف الصحيحني  إىل األحاديث النبوية ت عزو  -6

على الكتب درجته معتمدا  وبينت ،من مظانه من كتب األحاديث األخرى تهفأخرج وإال ،بذلك 
 . ختصاراب اليت تعىن بذلك 

 . اآلاثر إىل مظاهنا األصيلة ت عزو  -٧
مع  واإلمجاعات، ،لف عن الفقهاء من مصادرهاوالنقول اليت يذكرها املؤ  ،املسائل الفقهية وثقت -8

 بيان القول املعتمد يف املذهب.
 العلمية.واملصطلحات  ،أللفاظمشكل ا تشرح -٩
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 الوارد ذكرهم يف النص احملّقق.إبجياز لألعالم  ترمجت -10
يف زماننا   وتسمياهتا  ليت ذكرها املؤلف، مع بيان أماكن وجودهاا ماكن والبلدانابأل عرفت -11

 احلاضر. 
 ابملوازين واملكاييل واملقادير، مع ما يساويها يف زماننا احلاضر.  عرفت -12
 الفهارس الفنية الالزمة كما هو موضح يف خطة البحث. توضع -13
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 الشكر والتقدير 
احلمد َّلل   رّب العاملني, وصل ى للا وسل م وابرك على عبده ورسوله نبيّ نا حمّمد, وعلى آله  

 ىل يوم الدين... وأصحابه ومن تبعهم إبحسان ا
احلمد هلل الذي بنعمته تتم  اي رب لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك, 

د   فَِللَّهِ الصاحلات ) َمح َرحضِ  َوَربِّ  السََّماَواتِ  َربِّ  احلح  . ( الحَعاَلِميَ  َربِّ  األح
ن كان لتشجيعهما ووقوفهما معي  يمث اتوجه ابلشكر اجلزيل والثناء العطر لوالدّي الكرميني اللذ

ابلغ األثر يف مواصلة الدراسة, وبصدق دعائهما, فأسأل للا أن يرزقين برمها وأن يرمحهما كما ربياين  
 صغريا.

خليف  ؛ أقدم شكري وتقديري لفضيلة الشيخ األستاذ الدكتور بفضلهمذوي الفضل لواعرتافا 
  الرسالة هذه  ةكتاب  علىاجلزاء, الذي أشرف تعاىل وجزاه عين خري بن مبطي السهلي حفظه للا 

, والذي مل يتوان  آرائه القيمة ومالحظاته السديدةو  بذل قصارى جهده يف إبداء توجيهاتهو  العلمية
مشكورا طوال مدة البحث عن مد يد العون واملساعدة, واإلجابة عن االستفسارات واإلشكاالت, 

 وأن يتم له األجر.  أن جيزيه خري اجلزاء, أسأل للا فقد غمرين بتواضعه اجلم, وحلمه وصربه الواسع
األستاذ الدكتور   فضيلة الفاضلني الكرميني الشيخني الرسالة هذه ملناق ش ي   موصولوشكري 

فهد بن سليمان الصاعدي   األستاذ الدكتور , وفضيلةحفظه للا عبدالسالم بن سامل السحيمي
,  هتم فيهاءفأشكر هلم نظرهم واطالعهم وقرا سالةتفضلهم بقبول مناقشة هذه الر  على حفظه للا

وأن يتم عليهم نعمته   , ه يف تصحيح هذه الرسالة يف ميزان حسناهتمو ما بذل أسأل للا أن جيعلو 
 ملهم. إنه جواد كرمي.، وأن يبارك يف علمهم وعوعافيته وسرته 

إىل اجلامعة و  ,أدام للا عزها إىل حكومة هذه البالد املباركة كما أتقدم ابلشكر اجلزيل
اليت احتوتين خالل فرتة   كلية الشريعة  وأخص ابلشكر كليتنايها, القائمني عل و  املباركة اإلسالمية

 الدراسة وااتحت يل الفرصة إلكمال دراسيت فشكرا هلا وألعضاء هيئة التدريس. 
للخطأ والصواب, وحسيب أين بذلت جهدي, واستفرغت  ن هو معرض , وم  وختاما فهذا جهد مقل

يتقبل مين هذا العمل, وأن ينفع به, وآخر دعواان أن احلمد هلل  وأن  يغفر زللي أسأل للا أن و وسعي. 
 .وصلى للا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيرب العاملني. 
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 القسم األول: قسم الدراسة 
 وفيه مبحثان: 

 ل: دراسة املؤلفاملبحث األو 
 )اجلواهر البحرية(  املبحث الثاين: التعريف ابلكتاب 
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 : ، وفيه مثانية مطالباملبحث األول: دراسة املؤلف 
 . : امسه ونسبه، ونسبته وكنيته املطلب األول
 . : مولده املطلب الثاين

 . : نشأته العلميةاملطلب الثالث
 . : شيوخه وتالميذهاملطلب الرابع

 . نته العلمية، وثناء العلماء عليه: مكا اخلامساملطلب 
 .: عقيدته، ومذهبه الفقهياملطلب السادس

 . : مؤلفاتهاملطلب السابع 
 . : وفاتهاملطلب الثامن
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 . : امسه ونسبه، ونسبته وكنيته ألولاملطلب ا
جنم الدين أمحد بن حممد بن مكي بن أيب احلزم بن ايسني القرشي   , القاضي أبو العباس هو

 . (1)الشافعي املخزومي القمويل
 . (2) عمال القوصية قريبة من قوصأوقمولة قرية ابلرب الغريب من 

 
 . : مولده املطلب الثاين

   .(3)(هـ645يف قمولة بصعيد مصر سنة ) -رمحه للا -ولد
 

 . العلمية: نشأته املطلب الثالث
مبدينة قوص على   ء الطلبقمولة بصعيد مصر، وتعلم بقوص، فتفقه يف ابتدا نشأ وترعرع يف

 .الشيخ العالمة جمد الدين على بن وهب القشريي ابن دقيق العيد
مث ورد القاهرة وتفقه هبا على أعيان الفقهاء كالشيخ ظهري الدين النرسي وأقرانه إىل أن برع يف 

 فضائله، ونبل قدره، وكرب أمره.العلوم، وظهرت 
 . (4) ومسع من قاضي القضاة بدر الدين بن مجاعة وغريه

ونشأ يف بيت علم فأبوه وعمه من فقهاء الشافعية، حيث كان أبوه ينعت ابلصدر، وعّمه  
القطب، مما كان له األثر يف نشأته وتعليمه حىت أصبح فقيها يشار إليه ابلبنان كما نص على ذلك 

 .ه، ودلت على ذلك مؤلفاتهبعض تالميذ

 
(.  14/151والبداية والنهاية البن كثري ). ( 8/61والوايف ابلوفيات للصفدي ) (. 125) الطالع السعيد لألدفوي انظر: ( 1) 

والدرر الكامنة البن   .( 2/254(. وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )30/ ٩للسبكي ) الكربى وطبقات الشافعية
ات  وشذر  (. 268/ 1وطبقات املفسرين للسيوطي )(. 1/383بغية الوعاة للسيوطي ) (. و 35٩/ 1حجر العسقالين )

 (. 1/222واألعالم للزركلي )   .( 5/105البغدادي ) إلمساعيل. وهدية العارفني  ( 6/٧4الذهب لعبداحلي العكري )

 . ( 1/364انظر: أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي )( 2) 

 . (1/222) األعالم للزركلي انظر: ( 3) 

(. وطبقات الشافعية  30/ ٩للسبكي ) الكربى (. وطبقات الشافعية 1/364العصر وأعوان النصر للصفدي ) انظر: أعيان( 4) 
 ( 2/254البن قاضي شهبة )
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توىل التدريس والقضاء واحلسبة يف مدن عّدة، منها: القاهرة، واجليزة، واحلسينية، وأسيوط،  
 . (1) وغريها وما زال على ذلك إىل أن تويف رمحه للا

 
 . : شيوخه وتالميذهاملطلب الرابع
 أوال: شيوخه: 

 أخذ منهم الفقه وشىت أنواع العلوم وأشهرهم:  ,تتلمذ القمويل على عدد من الشيوخ
أمحد بن حممد بن علي بن مرتفع بن حازم، أبو العباس، األنصاري، املصري، املعروف   -1

هـ(، من فضالء مصر: تفقه على الظهري 645فقيه شافعي، ولد سنة ) ,اببن الرفعة
، والشريف العباسي، ولقب ابلفقيه، مسع احلديث من حمىي الدين الدمريي الرتمنيت

هـ( ومن تصانيفه: املطلب يف شرح ٧10ودرس ابملدرسة املعزية. وكانت وفاته يف سنة )
الوسيط، والكفاية يف شرح التنبيه، وبذل النصائح الشرعية يف ما على السلطان ووالة 

يان يف معرفة املكيال وامليزان، و الرتبة يف  األمور وسائر الرعية، واإليضاح والتب
 . (2)احلسبة

بدر الدين حممد بن إبراهيم بن سعد للا بن مجاعة بن علي بن حازم الكناين، احلموي،   -2
البياين، الشافعي )بدر الدين( مفسر، فقيه، أصويل، متكلم، حمدث، مؤرخ، أديب، 

(، وويل القضاء ابلقدس،  هـ63٩انثر، انظم، مشارك يف غري ذلك، ولد حبماة سنة )

 
والدرر الكامنة البن حجر العسقالين  (. 8/61والوايف ابلوفيات للصفدي )(. 126انظر: الطالع السعيد لألدفوي )( 1) 

(. والبداية  2/254(. وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) 30/ ٩الكربى للسبكي ) (. وطبقات الشافعية 1/35٩)
(.  268/ 1(. وطبقات املفسرين للسيوطي )384 -1/383وبغية الوعاة للسيوطي )(. 14/151والنهاية البن كثري ) 

واألعالم للزركلي   . (5/105البغدادي ) إلمساعيل وهدية العارفني (. 6/٧4وشذرات الذهب لعبداحلي العكري )
(1/222 .) 

الدرر الكامنة البن  و (. 2/211(. وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )٩/24الكربى للسبكي ) طبقات الشافعيةانظر: ( 2) 
 . ( 2/135معجم املؤلفني لعمر رضا )و (.  6/21(. وشذرات الذهب لعبداحلي العكري )1/336حجر العسقالين )
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والداير املصرية، وبدمشق، ومجع بني القضاء ومشيخة الشيوخ واخلطابة، وتويف ابلقاهرة 
 .(1) هـ(٧33سنة )

 يحممد بن علي بن وهب بن مطيع بن أيب الطاعة القشريي، املنفلوطي مثّ القوص   -3
الدين(، حمدث،  املصري، الشافعي، املالكي، املعروف اببن دقيق العيد )أبو الفتح، تقي

حافظ، فقيه، أصويل، أديب حنوي، شاعر، خطيب، ولد يف ينبع على ساحل البحر 
هـ(، ونشأ بقوص، ورحل إىل الشام ومصر ومسع 625) األمحر من أرض احلجاز سنة

 . (2)هـ(٧02) سنة الكثري، وويل قضاء الداير املصرية، وتويف ابلقاهرة 

 اثنيا: تالميذه: 
 أشهرهم:من 

كمال الدين،    علب بن جعفر بن علي بن املطهر بن نوفل األدفوي الشافعي،جعفر بن ث  -1
 . (3)هـ(٧48) سنةهـ( وتويف ابلقاهرة 685فقيه، أديب، مؤرخ، ولد سنة ) ,أبو الفضل

سنوي  عبد الرحيم بن احلسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم القرشي األموي األ  -2
أبو حممد اإلمام العالمة منقح األلفاظ وحمقق املعاين ولد  املصري الشافعي، مجال الدين،

 .(4) هـ(٧٧2هـ(، وتويف سنة )٧04إبسنا سنة )

 
(. وطبقات الشافعية البن  31 -٩/30الكربى للسبكي ) وطبقات الشافعية(. 125لطالع السعيد لألدفوي )انظر: ا( 1) 

(.  1/268(. وطبقات املفسرين للسيوطي ) 1/43٩والدرر الكامنة البن حجر العسقالين )(. 2/280قاضي شهبة )
 (. 5/2٩٧األعالم للزركلي )(. و 6/105وشذرات الذهب لعبداحلي العكري ) . (1/120) للسيوطي  وحسن احملاضرة 

لشافعية البن  (. وطبقات ا 31 -٩/30الكربى للسبكي ) وطبقات الشافعية . (4/182تذكرة احلفاظ للذهيب ) انظر: ( 2) 
(.  1/268(. وطبقات املفسرين للسيوطي )2/48والدرر الكامنة البن حجر العسقالين ) (. 2/22٩قاضي شهبة )
والبدر الطالع  (. 6/105(. وشذرات الذهب لعبداحلي العكري )28/ 1) ملرعي بن يوسف املقدسي  والشهادة الزكية 

 (. 6/283واألعالم للزركلي )(. 2/221للشوكاين )

والدرر الكامنة   .( 3/20(. وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )31 -٩/30)الكربى للسبكي  انظر: طبقات الشافعية( 3) 
 (. 182/ 1البن حجر العسقالين )

  (. وبغية الوعاة 1/30٧الدرر الكامنة البن حجر العسقالين )و  . (3/٩8طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )انظر: ( 4) 
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األصل،   املصري ,حممد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن عطية بن أمحد بن عطية -3
عبد للا فقيه،   الشافعي، العثماين، املعروف اببن املرحل واببن الوكيل صدر الدين، أبو

هـ(، ونشأ بدمشق، وتفقه 665حمدث، أديب، شاعر. ولد بدمياط يف شوال سنة )أصويل، 
وأفىت وانظر، ودرس ابلشاميتني، وويل مشيخة دار احلديث  ,وأخذ األصلني والنحو

األشرفية، وانتقل إىل حلب، فأقام هبا مدة ودرس، مث انتقل إىل الداير املصرية، وتويف 
 . (1)هـ(٧16ابلقاهرة سنة )

 
 . نته العلمية، وثناء العلماء عليه: مكا خلامساملطلب ا

أما مكانة جنم الدين القمويل العلمية فقد كان من علماء الشافعية املعدودين ويتضح ذلك من 
 مؤلفاته ونقل م ن بعده عنه، والثناء عليه، واملناصب العلمية اليت توالها.

، ومعها مجلة من بالد  ةه قاضي القضاة تقي الدين ابن بنت األغر بلدة غرب قمولاّل حيث و 
واستمر على ذلك إىل  كإسنا وإدفو وأسوان مدة، مث نقل إىل منية ابن خصيب، واألمشونني،  ,قوص

واله أسيوط  مثأقره على ذلك فأن تويف ابن بنت األغر، وتوىل القضاء تقي الدين ابن دقيق العيد 
ا مدة، مث توىل بعد ذلك الشرقية، ومات القاضي تقي الدين، مث واله بعد وفاته  ، فأقام هبومنفلوط

قاضي القضاة بدر الدين ابن مجاعة الغربية، فأقام مبا مدة إىل أن حصل له كالم من ركن الدين 
ي  بيربس اقتضى احلال عزله، فعزل وأقام ابلقاهرة، وعزل القاضي بدر الدين بن مجاعة، وتويف قاض

القضاة مجال الدين الزرعي، وكان إذ ذاك النائب مبصر القاضي مجال الدين الوجيزي، فامتنع من 
النيابة عن الزرعي وفاء البن مجاعة فحينئذ أرسل الزرعي إىل الشيخ جنم الدين القمويل ليكون انئبا  

أن عزل ابن   مبصر، فحضر وتقلد نيابة مصر، فلما عزل وأعيد قاضي القضاة بدر الدين استمر إىل

 
 (. 1/336در الطالع للشوكاين )البو (.  6/222(. وشذرات الذهب لعبداحلي العكري )٩2/ 2)  للسيوطي

(.  15/46احلافظ الدبيثي للذهيب )إليه من اتريخ  (. واملختصر احملتاج12٧ -126انظر: الطالع السعيد لألدفوي )( 1) 
والدرر الكامنة   . (2/233(. وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )31 -٩/30الكربى للسبكي )  وطبقات الشافعية 

 (. 6/40(. وشذرات الذهب لعبداحلي العكري )56/ 2العسقالين )البن حجر 
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واله فقبل فمجاعة نفسه مرة اثنية بسبب الصدر، وتوىل قاضي القضاة جالل الدين التميمي القرشي 
، وكان له مهة، وهنضة ودين حسن، وعلم وافر، وسرية  رمحه للا واليته، فأقام أايما يسرية ومات 

ئزية مبصر، وويل احلسبة مشكورة، وطريقة حممودة، درس ابملدرسة الفخرية ابلقاهرة، وابملدرسة الفا
 .(1) االشريفة هب

ال إله  :عن قول  وقد كان من الفقهاء املشهورين والصلحاء املتورعني حيكى أن لسانه كان ال يفرت
 .(2) تبك ومل يربح يفيت ويدرس ويصنف وي ,إال للا

التصّرف، دائم  وهو من الفقهاء الفضالء والقضاة النبالء، وافر العقل، جّيد النقل، حسن
 . (3) وكان ثقة صدوقاً , البشر والتعّرف، له دين وتعّبد، واجنماع عن الباطل وتفّرد

 القمويل. وكان الشيخ صدر الدين ابن الوكيل يقول فيما نقل لنا عنه ليس مبصر أفقه من
أربعني سنة أحكم ما وقع يل قريب من  :رمحه للا يوما  قال يل"وقال الكمال جعفر األدفوي: 

، وكان مع جاللته يف الفقه عارفا (4) "خلل أو ظهر فيه فيه  ُتكلممكتواب أثبت   وال خطأً   حكم  يل
 ابلنحو والتفسري.
مع األولياء  ص تسربل بسرابل الورع والتقى، وتعلق أبسباب الرقى فارتقى وغا"وقال األسنوي: 

كان إماما يف الفقه عارفا ابألصول والعربية صاحلا    .فركب يف فلكهم وأكرمهم حىت انتظم يف سلكهم
 . (5) "متواضعا متوددا كرميا كبري املروءة سليم الصدر كثري الذكر والتالوة

 
 .: عقيدته، ومذهبه الفقهيب السادساملطل

 
(. وطبقات  126والطالع السعيد لألدفوي ) (. 15/46احلافظ الدبيثي للذهيب ) إليه من اتريخ  املختصر احملتاج انظر: ( 1) 

وطبقات   (. 154 -3/153) لعبادي ل  ذيل طبقات الفقهاء الشافعينيو (. 31 -٩/30الكربى للسبكي ) الشافعية
(. وشذرات الذهب لعبداحلي  2/56والدرر الكامنة البن حجر العسقالين ) . (233/ 2الشافعية البن قاضي شهبة )

 (. 6/40العكري )

 . ( 31 -٩/30الكربى للسبكي ) (. وطبقات الشافعية 12٧انظر: الطالع السعيد لألدفوي ) ( 2) 

 . ( 364  -1/363انظر: أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي )( 3) 

 . ( 31 -٩/30للسبكي )  الكربى  (. وطبقات الشافعية 125لألدفوي )  انظر: الطالع السعيد ( 4) 

 . (٧5 -6/٧4انظر: شذرات الذهب لعبداحلي العكري ) ( 5) 
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 أوال: عقيدته:
واتضح يل ذلك حني تكلم يف اجلزء الذي  تبني يل من خالل البحث أنه رمحه للا كان أشعراي,

نكر  ين  يُ فإن الس  "قمت بتحقيقه عن مسألة األمر ابملعروف والنهي عن النكر, حيث قال رمحه للا: 
يف  احلشوي على املعتزيل يف نفي رؤية للا تعاىل، ونسبة الشر إليه، وقوله: إن كالمه خملوق، وعلى

يف إنكاره بعث  األجساد؛ ألن  املصيب  فيها   الفلسفي علىو  ,اجلسمية والصورة واالستواءاثبات 
  هو مذهب األشاعرة, وأن شيوخه وتالمذته _رمحه للا_ , وقد ذكروا أن السائد يف وقته "واحد  قطًعا

 كانوا أشاعرة أيضا.   وممن أثىن عليه
 

 : ياثنيا: مذهبه الفقه
 .(1) أما عن مذهب القمويل فهو شافعي املذهب

 
 . : مؤلفاتهاملطلب السابع 

 صنف القمويل عدة تصانيف وهي كما يلي:
فروعا  وأكثر العايل البحر احمليط يف شرح الوسيط، وهو شرح مطول أقرب تناوال من املطلب  -1

 . (2) وأمشل منه وإن كان كثري االستمداد منه

  ، خلص أحكامهالذي ذكران قريبا  لبحر احمليطلتلخيص وهو جواهر البحر وهو كتابنا هذا،   -2
 كتلخيص الروضة من الرافعي.

 .البن الرفعة تكملة املطلب العايل شرح وسيط الغزايل  -3

 تكملة تفسري اإلمام فخر الدين الرازي, وهو مطبوع.   -4
 . (3)رح أمساء للا احلسىن، وهو خمطوطش  -5

 
 . (1/222(. واألعالم للزركلي )384 -1/383انظر: بغية الوعاة للسيوطي )( 1) 

 . ( 2/254انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )( 2) 

بغية الوعاة  و  . ( 2/254قاضي شهبة )(. وطبقات الشافعية البن ٩/30للسبكي )  الكربى طبقات الشافعيةانظر: ( 3) 
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 ، حمقق يف رسالة علمية جبامعة القاهرة. (1) حتفة الطالب يف شرح كافية ابن احلاجب -6

 
 . : وفاتهاملطلب الثامن

  ، وصلي عليهفييف أايم املستك مبصر هـ(٧2٧تويف يف يوم اخلميس السادس من شهر رجب سنة )
 . (2)من الغد جبامع مصر، ودفن بصفح املقطم

 
واألعالم   (. 6/٧4الذهب لعبداحلي العكري )  (. وشذرات1/268(. وطبقات املفسرين للسيوطي )383/ 1للسيوطي )

   (. 1/222للزركلي )

(. والدرر الكامنة البن  2/254وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) (.٩/30الكربى للسبكي ) طبقات الشافعيةانظر: ( 1) 
وشذرات  (. 268/ 1(. وطبقات املفسرين للسيوطي )1/383بغية الوعاة للسيوطي ) و  .( 102/ 1حجر العسقالين )

 (.  1/222واألعالم للزركلي )(.  6/٧4الذهب لعبداحلي العكري )

 (. 154 -3/153)لعبادي  لالفقهاء الشافعيني  ذيل طبقاتو  . ( 1/364للصفدي )أعيان العصر وأعوان النصر انظر: ( 2) 
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 مطالب:  مخسة وفيه , )اجلواهر البحرية( املبحث الثاين: التعريف ابلكتاب
 . توثيق نسبة املخطوط إىل املؤلف : املطلب االول
 . : أمهية الكتاب، ومكانته العلميةاملطلب الثاين

 .: منهج املؤلف يف النص احملققاملطلب الثالث
 .: مصادر املؤلف يف النص احملققالرابعاملطلب 

 وصف النسخ اخلطية ومناذج منها.  املطلب اخلامس:
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 . توثيق نسبة املخطوط إىل املؤلف املطلب االول: 
ابلرجوع إىل نسخ املخطوط، وإىل املصادر واملراجع ذات الصلة يتبني أن الكتاب: اجلواهر   

 البحرية )جواهر البحر( ملؤلفه أمحد بن حممد القمويل، وبيان ذلك فيما يلي:  
تصريح املؤلف يف مقدمة كتابه بنسبته إىل نفسه، حيث قال رمحه للا ما نصه: "ومسيته اجلواهر   -1

 البحرية". 
  ، ة ومباحث مفيدةر الوسيط يف الفقه يف جملدات كثرية وفيه نقول غزي رحوشقال الصفدي: " -2

 . (1)"مث جرد نقوله يف جملدات ومساه جواهر البحر ، ومساه البحر احمليط
 . (2) قال عنه ابن السبكي:" صاحب البحر احمليط، وكتاب جواهر البحر" -3
الروضة من الرافعي، مساه: جواهر  خلص أحكامه خاصة كتلخيص  قال األسنوي:" مث -4

 . (3)البحر"
لغزايل يف حنو من عشرين شرح به الوسيط لصنف يف الفقه البحر احمليط و قال عنه العبادي: " -5

 . (4) "جواهر البحر احمليط يف شرح الوسيط :مث اختصره يف مثانية جملدات خبطه ومساه ،جملدة
الوسيط يف جملدات مساه: البحر احمليط، مث خلصه ومساه:  قال حاجي خليفة: "ش ر ح  القمويل  -6

 وهو املخطوط بني أيدينا.  (5)جواهر البحر"
البحر احمليط، مث جرد نقوله   : فشرحه ومساه ،وعين ابلوسيط يف فقه الشافعيةقال عنه الزركلي: " -٧

 .(6) "جواهر البحر جملدات منه يف األزهرية :ومساه
مث خلص أحكامه   ،البحر احمليط يف شرح الوسيط للغزايل يف حنو اربعني جملدةقال عمر كحالة: " -8

 .(٧)"جواهر البحر يف فروع الفقه الشافعي :يف كتاب مساه

 
 (. 8/61)للصفدي  ( الوايف ابلوفيات 1) 

 (. 31-٩/30) للسبكي  ( طبقات الشافعية الكربى2) 

 (. 16٩/ 2)  لألسنوي   ( طبقات الشافعية3) 

 (. 154 -3/153)لعبادي  ل( ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني  4) 

 (. 2/2008)   خليفة  اجي حل ( كشف الظنون5) 

 ( 1/222) للزركلي   ( األعالم6) 

 (. 2٩٩ -2٩8/ 1)  عمر كحالة ل  ( معجم املؤلفني ٧) 
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 . : أمهية الكتاب، ومكانته العلميةاملطلب الثاين
 كتاب البحر احمليط من اهم كتب املذهب الشافعي وأغزرها علما وأكثرها مسائل،

مفيدة،   الصفدي: "وشرح الوسيط يف الفقه يف جملدات كثرية وفيه نقول غزيرة ومباحثقال 
 . (1)ومساه البحر احمليط، مث جرد نقوله يف جملدات ومساه جواهر البحر"

 .(2) وقد خلص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي، مساه: جواهر البحر
 

 .: منهج املؤلف يف النص احملققاملطلب الثالث
خلصه يف كتابنا   البحر احمليط يف شرح الوسيطكتابه   ص أحكامني لنا أن املؤلف رمحه للا خلتب

 .الشرح الكبري للرافعي من للنووي ، كتلخيص الروضةهذا "اجلواهر البحرية"
واإلفتاء  وقد عىن املؤلف بذكر األدلة املختصرة السهلة من الكتاب والسنة؛ ليسهل القضاء

وجعلته  "نصه:  ما يف اللوحة األوىل من اجمللد األول ه للا يف مقدمة الكتاب منه، قال املصنف رمح
  عن األدلة إال الدليل السهل، وقصدت بذلك تسهيل مراجعته، والنقل منه، واالعتماد ردةأحكاماً جم

 ". ا واحلكميعليه يف الفت
 . أحياان وقد أورد أقوال فقهاء املذهب الشافعي، والنقل عن بقية املذاهب

 يت نص عليها الشافعي رمحه للا. املسائل ال واهتم املؤلف بذكر
 كثرُي املسائل والفروع.   فهوواهتم كذلك ابلتفريعات 

  فإنه يصوغ إذا قام ابلنقل عن إمام –رمحه للا  – املؤلفوقد الحظت وأان أقوم ابلتحقيق أن 
سهلة الفهم, تكون عبارة القمويل و عنه،  من نقل ومل يتقيد بنص عبارةوفهمه  اخلاص عبارته أبسلوبه

 .من غري إخالل ابملعىنخمتصر  بشكلمن ينقل عنه يعرب عن ، فهو رشيقة االسلوب 
بعض   ذكر من ينقل عنهم من األئمة فيقول مثال: "وقال –رمحه للا  –ورمبا أغفل املؤلف 

 
 . ( 8/61انظر: الوايف ابلوفيات للصفدي )( 1) 

 . ( 2/254البن قاضي شهبة ) انظر: طبقات الشافعية( 2) 
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 . "الفقهاء"، أو "وقيل كذا
ويفندها مث   ضات اليت ذكرها أئمة املذهب ويرد عليهاويورد املؤلف يف مواضع كثرية االعرتا ,هذا

 يرجح. 
كتب   مصنفات كثرية منالكتاب على  يف تصنيف هذا -رمحه للا  –وقد اعتمد املؤلف 

 بكل أطواره ومراحله. ، فصار كتابه جامعا للمذهبله  ، واملعاصرينعليه املتقدمني
 

 .: مصادر املؤلف يف النص احملققالرابعاملطلب 
وجدت   تهدراسعلي كتاب يف اجلزء املقرر ال هذا يف –رمحه للا  –تتبعي ملا ذكره القمويل بعد 

يعتمد على كتب كثرية حني ينقل األقوال ويذكر املسائل, وأحياان يصرح بذكر الكتاب الذي   أنه
 الكتب:هذه  نقل منه, فمن

 هـ(، مطبوع.505لإلمام أبو حامد الغزايل, )ت  إحياء علوم الدين, .1
اإلشراف على غوامض احلكومات, أليب سعيد اهلروي )يف حدود اخلمسمائة, إما قبلها  .2

 بيسري وهو األقرب, وإما بعدها بيسري(، مطبوع. 
 هـ(، مطبوع.204األم لإلمام أيب عبدللا حممد بن إدريس الشافعي، )ت  .3
 هـ(، مطبوع.502لواحد بن إمساعيل الروايين، )ت حبر املذهب أليب احملاسن عبدا .4
 هـ(، مطبوع. 505البسيط, لإلمام أبو حامد الغزايل, )ت  .5
 هـ(، مطبوع. 558البيان، أليب اخلري حيي بن سامل العمراين، )ت  .6
 هـ(.600تتمة التتمة, أليب الفتوح العجلي, )ت  .٧
 هـ(.536التعليقة إلبراهيم املروروذي )ت  .8

 ه(. 450يب الطيب الطربي )التعليقة الكربى أل .٩
 هـ(.400التقريب أليب احلسن القاسم بن القفال الشاشي الكبري، )ت  .10
 التقريب, أليب احلسن, القاسم بن حممد الشاشى, ولد القفال الكبري. .11
, هـ(4٧6التنبيه لإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي، )ت  .12

 مطبوع.
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 هـ(، مطبوع.516احلسني بن مسعود البغوي، )ت التهذيب لإلمام أيب حممد  .13
 هـ(، مطبوع. 505اخلالصة, لإلمام أبو حامد الغزايل, )ت  .14
الذخائر يف فروع الشافعية للقاضي أيب املعايل جملي بن مجيع املخزومي، )ت  .15

 هـ(.550
الشامل يف فروع الشافعية، لإلمام عبد السيد بن حممد بن عبدالواحد بن الصباغ،  .16

 مطبوع.هـ( 448)ت 
 هـ(.4٩8العدة, للحسني بن علي بن احلسني الطربي, )ت  .1٧
هـ(, 660الغاية يف اختصار النهاية ، لعزالدين بن عبد السالم السلمي، )ت  .18

 مطبوع.
فتاوى ابن الصالح، لعثمان بن عبدالرمحن الشهرزوري املعروف اببن الصالح، )ت  .1٩

 هـ(، مطبوع.643
 هـ( مطبوع. 516بن مسعود البغوي، )ت فتاوى البغوي لإلمام أيب حممد احلسني  .20
 مطبوع.  هـ(.462فتاوى القاضي حسني املروروذي )ت  .21

 هـ( مطبوع.462الفتاوى للقاضي احلسني بن حممد املروزي، )ت  .22
 هـ(.31٧الكايف أليب عبدللا أمحد بن سليمان الزبريي، )ت  .23
 ، مطبوع.هـ(263خمتصر املزين لإلمام أيب إبراهيم إمساعيل بن حيي املزين، )ت  .24
 هـ(، مطبوع. 1٧٩لإلمام مالك بن أنس األصبحي, )ت  املدونة, .25
 هـ(, مطبوع. 50٧املستظهري, أليب بكر الشاشي, )ت  .26
املهذب يف الفقه الشافعي، لإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف   .2٧

 هـ(، مطبوع. 4٧6الشريازي، )ت 
لك بن عبدللا بن يوسف  هناية املطلب يف دراية املذهب لإلمام أيب املعايل عبدامل .28

 هـ(، مطبوع. 4٧8اجلويين، )ت 
 هـ(، مطبوع. 505الوجيز, لإلمام أبو حامد الغزايل, )ت  .2٩
هـ(، مطبوع.505الوسيط يف املذهب, لإلمام أبو حامد الغزايل, )ت  .30
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 وصف النسخ اخلطية ومناذج منها.  املطلب اخلامس:
 :للتحقيق املختارة اخلطية النسخ  وصفأوال: 

 . إسطنبول، تركيامكتبة متحف طوبقبوسراي،  نسخة -1
ت هلا بـ)ط(؛ وهي من أمت وأقدم نسخ املخطوط، مكتوبة خبط  هذه النسخة كأصل، ورمز  ت اعتمد

وغريها من  والسواد ، والبياض ،واخلرم، والطمس ،ة من السقطملهي سامجيل، و و واضح مقروء 
 وعليها متلك. وتصويرها عايل اجلودة، ،العيوب 

 (. ٧20: )رقم حفظها -
( جملدا، ومفقود منها اجمللد: الثاين،  12(، وأصل املخطوط يقع يف )٩عدد اجمللدات: ) -2

 واخلامس، واحلادي عشر إال أهنا موجودة يف النسخ األخرى.
 (.2020عدد اللوحات: ) -3
 (.25عدد األسطر: ) -4
 (.15إىل  10عدد الكلمات يف السطر: ) -5
 مشرقي.نوع اخلط: نسخ  -6
 اسم الناسخ: ..... ابن مسعود احلكري. -٧
 هـ(. 800اتريخ النسخ: ) -8
 لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود.  -٩

 نسخة املكتبة الوطنية، ابريس، فرنسا، وعنها نسخة مصورة يف مركز امللك فيصل.  - 2
 )و (ب  هلا ورمزت  للمقابلة،

 واملقارنة تبني أن هذه النسخة هي يف الواقع تكملة لنسخة املكتبة األزهرية.بعد االطالع 
 (. 1026ها: )رقم حفظ -1
 (، وفيه اجلزء اخلامس والسادس. 1: )عدد اجمللدات  -2
 (. 34٧: )عدد اللوحات  -3
 (.2٩: )عدد األسطر -4
 (.18إىل  15يف السطر: ) عدد الكلمات  -5
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 : نسخ مشرقي.نوع اخلط -6
 جودة اخلط: مقروء متوسط الوضوح. -٧
 اسم الناسخ: علي احمللي الشافعي. -8
 هـ.863: يوم األحد الثالث والعشرين من شهر ربيع األول سنة اتريخ النسخ  -٩

 : العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود. املداد نو ل -10
 

 اثنيا: وصف النسخ اخلطية األخرى للكتاب:  
 . (1)د القسم اخلاص يب يف هذه النسخ ال يوج

 نسخة املكتبة األزهرية، القاهرة، مصر. -1
 (.42315/42316رقم حفظها: ) -1
 (، وهي: الثاين، والثالث مقسم على جزئني، والرابع، واخلامس.5عدد اجمللدات: ) -2
 (. 865عدد اللوحات: ) -3
 (.2٩عدد األسطر: ) -4
 (.18إىل  15عدد الكلمات يف السطر: ) -5
 نوع اخلط: نسخ مشرقي. -6
 جودة اخلط: مقروء متوسط الوضوح. -٧
  اسم الناسخ: علي احملّلي الشافعي. -8
 ه(.863اتريخ النسخ: ) -٩

 . لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود -10
 نسخة دار الكتب، القاهرة، مصر. -2
 (.84/226/ 4/٧٩)ها: فظرقم ح -1
(، وهي اجلزء: األول، الرابع، اخلامس، وجزآن غري مرقمني، وهناك جزآن  5: )عدد اجمللدات  -2

، واتضح بعد التحري والبحث أن أحدمها شرح للوسيط ملؤلف آخر واجلزء  31٩و31٧آخران برقم 
 

 ( 225 -3/224)فهرس آل البيت   (1) 
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 اآلخر جزء من البحر احمليط للقمويل.
 (. ٩20: )عدد اللوحات  -3

 (.25: )عدد األسطر -4
 (.20-15يف السطر: ) عدد الكلمات  -5
 : )نسخ مشرقي معتاد(.نوع اخلط -6
 اسم الناسخ: موسى بن عبد اللطيف املتطيب. -7
 اتريخ النسخ: غري معروف.  -8

 : أسود. املداد نو ل9-
 هي النسخة هذه أن تبني واملقارنة االطالع بعد  تركيا، إسطنبول، السليمانية، املكتبة نسخة -3
 .طوبقبوسراي متحف نسخة من املفقود الثاين اجلزء الواقع يف
 (516) :حفظها رقم -1

 ( وهو اجلز الثاين.1: )اجمللدات  عدد  -2

 (.238: )اللوحات  عدد  -3

 (. 25) :األسطر عدد  -4

 (.15اىل  10: )السطر يف الكلمات  عدد  -5

 .مشرقي نسخ: اخلط  نوع  -6

 ومجيل  واضح  مقروءط: اخل جودة  -٧

 هـ(800) احلكري، مسعود ابن: ...... النسخ واتريخ  الناسخ اسم -8

 .ابألسود النص وابقي ابألمحر،  والفرعية الرئيسية العناوين: املداد لون -٩
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 -حقاملل-

 مناذج من املخطوط. 
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 . )األصل( نسخة متحف طوبقبوسراي
 

 

 
  اللوحة األوىل من املخطوط
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 اللوحة األخرية من املخطوط
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 احملقق النص من األوىل اللوحة
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 احملقق النص  من الوسطى اللوحة
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 احملقق النص من األخرية اللوحة
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 الوطنية  املكتبة نسخة
 

 
 املخطوط من األوىل اللوحة
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 اللوحة األخرية من املخطوط
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 احملقق النص من األوىل اللوحة
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 احملقق النص  من الوسطى اللوحة
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 احملقق النص من األخرية اللوحة
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ق القسم الثاين: النص احملق  
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 يف دفِع الصائل :  (1) الباب الثاين 
ائل وال وهو املصَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّوُ  ؛ واملدفوع عنه،  وهو املدفوع؛ بُد  يف الباب من معرفة الصَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ 

 .(2)وكيفية الدفع ,عليه

 من أعضَّائه عضَّو  أو  وهو كلُّ ما أتى على نفِس شَّصص  معصَّو     , املدفوع :  األو 
 .(4)عضو  منهأو  الدفُع على نفسه (3)[أتى]وإْن ، يُدفع مبا دفعه، ما   أو 

يسَََََََّّّّّّّ و  فيه  ,(8)وال كفارة    (7)وال قيصة    (6)وال دية    (5)فال ُيضَََََََّّّّّّّصن بقصَََََََّّّّّّّا     ويُهدر
 .(9)واحلرُّ والعبُد والبهيصة ,واملكل ف والصيب واجملنون ,املسلم والكافر

ففي براءة  ؛املسَََََََّّّّّّّ عار على مالكه فق له دفع اأو  (10)[املغصَََََََّّّّّّّوب ]ولو صَََََََّّّّّّّا  العبُد 

 

:  /أ( من اجمللَّد العَّاشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّر من نسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّصَّة امل حف ) (161يف اللوحَّة ) قَّا  القصو  )رهَّه  ( (1)
ك اب موجبات الضَََََََََّّّّّّّّّصان. واملراد به بعل أاَََََََََّّّّّّّّّباب الضَََََََََّّّّّّّّّصان, وهي ما تضَََََََََّّّّّّّّّصنه الوالة بسَََََََََّّّّّّّّّب   "

ال صََّّرفات املص صََّّة وم, و ََّّصان الصََّّائل, و ََّّصان ما ت لفه البهائم, وفيه أبواب. الباب األو : يف 
 , فذكر الباب األو , وهذا هو الباب الثاين."هالضصان والنظر يف موجبه ويف حملموجبات 

(. والرو َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّة للنوو  11/311الشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّري الكب  للرافعي )(. و 2/185الوجيز للغزا  )انظر:  (2)
(10/186.) 
 يف )و(: )أىب(. (3)
 (.10/186(. والرو ة للنوو  )312 -11/311انظر: الشري الكب  للرافعي ) (4)
أن يوقع على اجلاين مثل ما جىن, , واصََََّّّّطالحا: مأخوذ من القص وهو القطع : لغة القصََََّّّّا  (5)

املعجم الواََََََََََّّّّّّّّّّي  و  (.241) الزاهر يف غري  ألفاظ الشََََََََََّّّّّّّّّّافعيانظر:   النفس ابلنفس واجلري ابجلري.
(2/740.) 
واحَّدة الَّد،ت، واءَّاء عون من الواو. تقو : وديَّق الق يَّل أديَّه ديَّة، إذا أعطيَّق : لغَّة الَّديَّة (6)

ال عريفات و  (.6/2521انظر: الصَّحاي ج  اللغة )  املا  الذ  هو بد  النفس.واصَّطالحا:   دي ه.
 (.106للجرجاين )

يقو  مقامه. وشََََََََََّّّّّّّّّّرعا: هي ما تدخل قق تقو  املقو .  :القيصة: الثصن الذ  يقاو  امل اع، أ  (7)
 (.179ال عريفات الفقهية )انظر:  

أو صََََََََََََّّّّّّّّّّّّو  أو بو ذل:؛ قا  بعضََََََََََََّّّّّّّّّّّّهم: كأنه غطي عليه   فر به من صََََََََََََّّّّّّّّّّّّدقةما كُ : لغة الكفارة (8)
تصَََََّّّّّرب أوجبه الشَََََّّّّّرع حملو ذن  مع ، كايع او والصَََََّّّّّيا  واال عا ، وغ   , واصَََََّّّّّطالحا:  ابلكفارة
 (.382معجم لغة الفقهاء )(. و 5/148انظر: لسان العرب )ذل:. 

 (.10/186)(. والرو ة للنوو  11/312انظر: الشري الكب  للرافعي ) (9)
 يف )و(: )املضصون(. (10)
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كان مسََََََََََّّّّّّّّّّ ثىن من إ الو القو   ن   ؛أيب  :فإن قلنا  ,(2)(1)الغاصََََََََََّّّّّّّّّّ  واملسََََََََََّّّّّّّّّّ ع  وجهان
 .ضصن ابلق لالص ائل ال يُ 

 ؛على أجنيبي  قبََّّل القبل فق لََّّه يف الََّّدفعأو  ولو صََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّا  العبََّّد املبيع على ابئعََّّه
 .(3)عانفسَخ البي

 :واخ لفوا يف مسأل  

بوها من  رِب اَََََََّّّّّّّط   عا   وااَََََََّّّّّّّ وت على أو   لو اَََََََّّّّّّّقطق جر ة:  (4)[مهااحدإ] 
كالبهيصة   ,ال جي   :أحدمها  ,ففي  َََََََََََّّّّّّّّّّّصا ا وجهان، فدفعها فانكسَََََََََََّّّّّّّّّّّرت  نسَََََََََََّّّّّّّّّّّانإرأس   

 (10()9)وقيََّّدهََّّا ايمََّّا ، (8()7)كََّّذا أ لقهََّّا الغزا ،  (6)أنََّّه جيََّّ : (5)وأظهرمهََّّا .الصََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّائلََّّة
 

طو ا من بويسََََََّّّّّّ ن ,خيرجو ا على أصََََََّّّّّّوله ,املن سََََََّّّّّّب  إه مذهبه الشََََََّّّّّّافعي ألصََََََّّّّّّحاب :هاألوجُ  (1)
  ,وقد يكون الوجهان لشََّّصصََّّ  ولشََّّصص, وجي هدون يف بعضََّّها وإن أي ذخذوه من أصََّّله ,قواعده

 .(66 -1/65) اجملصوع  انظر:   .والذ  لشصص ينقسم كانقسا  القول 
أنََّّه ال يبأ. والوجََّّه الثََّّاين أنََّّه يبأ إذا علم أنََّّه عبََّّده. انظر: الشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّري الكب  للرافعي   املع صََّّد  (2)
 (.195, 39, 5/11(. والرو ة للنوو  )11/327(, )5/411)
 (.10/195للنوو  ) (. والرو ة11/326انظر: الشري الكب  للرافعي ) (3)
 (.حديهصاايف ) (: ) (4)
انظر:   .ل: األظهر, وإال فاملشَََََّّّّّهوريالب قاخل  من القول  أو األقوا , فإن قو  يكون  األظهر؛ (5)
 .(8ها  )املن
(. ومنها  الطالب   10/186(. والرو ََََََََََََّّّّّّّّّّّّة )11/313وهو املذه . انظر: الشََََََََََََّّّّّّّّّّّّري الكب  ) (6)
(1/305.) 
 (.6/528الواي  للغزا  ) (7)
حجة اياَََََََََََّّّّّّّّّّّال , حمصد بن حمصد بن حمصد بن أهد الطواَََََََََََّّّّّّّّّّّي الغزا , ولد بطوس  أبو حامد, (8)

انة مخس  وأربعصائة, قرأ يف صباه  رفا من الفقه ببلده على أهد بن حمصد الراذكاين, مث اافر إه 
جرجَّان إه ايمَّا  أن نصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّر اي َّاعيلي, وعلق عنَّه ال عليقَّة, مث رجع إه  وس, أخَّذ عن ايمَّا   

الزمه حىت صَََََّّّّّار أَنَظر أهل زمانه, أليف يف املذه : الواَََََّّّّّي  والبسَََََّّّّّي  والوجيز واخلالصَََََّّّّّة  اجلويين و 
,  6/191وغ  ذل:, تويف بطوس انة مخس ومخسصائة. انظر:  بقات الشافعية الكبى للسبكي )

 (.1/293(. و بقات الشافعية البن قا ي شهبة )224, 201, 195, 193
لألئصة أصََََّّّّالن يف ذل:، فقا  قائلون: كسََََّّّّرها مبثابة ق ل  "(: 17/367قا  يف  اية املطل  ) (9)

 ."خرون: جي  الضصان، وإن ااغ الكسرالبهيصة الصائلة، وقا  آ
إمَّا  احلرم , أبو املعَّا , عبَّد امللَّ: بن عبَّد   بن يواََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّف اجلويين النيسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّابور , رئيس   (10)

وأتى على مجيع مصَّنفاته, ومن الشَّافعية بنيسَّابور, ولد اَّنة تسَّع عشَّرة وأربعصائة, س وتفقه والده 
تصََََََََّّّّّّّّانيف ايما : )النهاية( يف الفقه, و)البهان( يف أصََََََََّّّّّّّّو  الفقه, وغ ها الكث , تويف اََََََََّّّّّّّّنة  ان 

= 
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وهو مق ضَََََََََََّّّّّّّّّّّى  ، كابراب  عن موقفه،  دفعها بغ  ذل:  (3)[ميكن]مبا إذا أي   (2()1)والرافعي
 .(5()4)كال  القا ي

ر املصَََََََََّّّّّّّّّو  عليه على اخلال  دِ وميكن أْن يُبىن ذل: على اخلالب اآليت فيصا إذا قَ 
رمى وأْي خيريِجوا املسَََََّّّّّألة على اخلالب فيصا إذا ؟ هل يضَََََّّّّّصن،  بدفع   ال حصَََََّّّّّ أو   ابءرب 

أن  الضََّّصان جي  على   (6)[بثقله]ف لقاه إنسََّّانإ بشََّّيء  فصات  ، إنسََّّانإ إنسََّّان  من شََّّاهق  
 ؟(9)(8)عليهصاأو  (7)القادأو  امللقي

 

(. و بقات  181, 168, 5/165واَََّّّبع  وأربعصائة. انظر:  بقات الشَََّّّافعية الكبى للسَََّّّبكي )
 (.1/293الشافعية البن قا ي شهبة )

بن حمصد بن عبد الكر  الرافعي القزويين, صََََََََََّّّّّّّّّّاح  الشََََََََََّّّّّّّّّّري الكب   أبو القااََََََََََّّّّّّّّّّم, عبد الكر   (1)
املسَََّّّصى ابلف   العزيز يف شَََّّّري الوجيز والشَََّّّري الصَََّّّغ  واحملرر وشَََّّّري مسَََّّّند الشَََّّّافعي,  ع احلدي  
من مجَّاعَّة منهم أبوه وأبو حَّامَّد عبَّد   بن أن الف وي بن عثصَّان العصراين وغ هم, وتويف اََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّنَّة  

. و بقات الشَّافعية الكبى (22/252اَّ  أعال  النبالء للذهيب )ظر:  انثالث وعشَّرين واَّ صائة. 
   (.284, 8/281للسبكي )

 .(11/313)( الشري الكب  2)
 يف ) (: )يكن(, واملثبق من )و(, وهو املوافق ملا ذكره الرافعي. (3)
احلسََّّ  بن حمصد بن أهد القا ََّّي املروروذ , صََّّاح  ال عليقة املشََّّهورة, واََّّاح    أبو علي, (4)

ذيو  الفصََّّار املرفوعََّّة اجملرورة, تفقََّّه على القفََّّا  املروز , قََّّا  عنََّّه الرافعي: )وكََّّان يقََّّا  لََّّه حب 
األمة(, وختر  عليه من األئصة عدد كث , منهم: إما  احلرم , وصَََََََّّّّّّّاح  ال  صة وال هذي , وامل و  

لبغو  وغ هم, تويف اَََََََََّّّّّّّّّنة اثن   واَََََََََّّّّّّّّّ   وأربعصائة. انظر:  بقات الشَََََََََّّّّّّّّّافعية الكبى للسَََََََََّّّّّّّّّبكي  وا
 (.  1/244(. و بقات الشافعية البن قا ي شهبة )358 -357, 4/356)
حي  أن املطبوع منها إه )ابب صََََّّّّالة املسََََّّّّافر واجلصعة يف السََََّّّّفر(, وأي  أي أجده يف ال عليقة, (5)

 يف الف اوى, وأي أجد من نقل عنه قوله هذا. يف مضانه أجده
 ما ب  املعقوف   ااق  من )و(. (6)
 (.3/344لسان العرب )  انظر: .اْلقد: اْلقطع املس أصل والشق  وال (7)
لو ألقى رجل رجال  من شََّّاهق جبل،  (: "16/50 اية املطل  )قا  ايما  يف صََّّورة املسََّّألة:  (8)

فلصا ان هى امللَقى إه قرب احلضَََّّّيل وافاه رجلإ واَََّّّيفه مسَََّّّلو ، فقديه، أو  َََّّّرب رقب ه، فال جي   
  انظر: وله فيها كال . و , "على امللقي القود. وهذا من خترجيات الربيع، وأي يرتضَََََّّّّّه معظم األصَََََّّّّّحاب

 (.7/35) للبغو  ال هذي 
(. والرو َََّّّة  138 -10/137املع صد أن القصَََّّّا  على القاد. انظر: الشَََّّّري الكب  للرافعي ) (9)

 .(9/133للنوو  )
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إال  (2)[ُتدفع] عامه الذ  يف بي ه وأي   (1)لو حالق ويصةإ ب  إنسََََََّّّّّّان  وب :  الثانية
وميكن أن جنعَّل : قَّا  الرافعي ,الوجهَّانهَّذان  (3)[لهَّا بق]ففي لزو  الضََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّصَّان ، بق لهَّا

 .(4)الضصان األظهر هنا نفي
 .االح يا  إليه اآلن (5)[وال]، إه تناو  الطعا  وال ُيشرت  اال طرار

 .(6)وال خالب يف جواز الدفع يف املسأل  
فإن  ,يُنظر؟ جيوز االاَََََّّّّّ سَََََّّّّّال أو  ُيسَََََّّّّّ ح أو  فهل جي ، وإذا ُعرب جواز الدفع
ائل النفَس إما   ؛فإْن كان ويصة  ، بقطِع عضَََّّّو    (9)ابلسَََّّّرايةأو    (8)(7)[فيفذابل ]قصَََّّّد الصَََّّّ 

ا ؛فإن كان كافر ا ,وإن كان آدميًّا، وج  دفعها ، وأي جيز االاَََََّّّّّ سَََََّّّّّال ، وج  دفعه أيضَََََّّّّّ 
  .(10)هذا املشهور

، وهو مشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّعرإ  واز (12)األوه لَََّّّه أن يقَََّّّاتَََّّّل، وُيكره لَََّّّه تركَََّّّه :(11)وقَََّّّا  الرو،ين

 

 ب(./167) (1)
 يف )و(: )يندفع(. (2)
 يف )و(: )نق لها(. (3)
(. و َََََّّّّّايَََََّّّّّة املطلَََََّّّّّ  10/186. والرو َََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّة للنوو  )(11/313)( الشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّري الكب  للرافعي 4)
(17/366- 367). 
 )ويف(.يف )و(:   (5)
 (.10/186(. والرو ة )11/313(. والشري الكب  )17/367انظر:  اية املطل  ) (6)
 يف ) (: )ال ذفيف(. (7)
 (.14/52)انظر: هتذي  اللغة  .ايجهاز (8)
َرى: لغة  السَََََََّّّّّّّراية (9) جتاوز العط  عصا هو مقرر يف احلد إه غ ه، كصن الليل, واصَََََََّّّّّّّطالحا:  اَََََََُّّّّّّّ

انظر:   أصََّّبعه، فال ه  مكان القطع واََّّرى ذل: إه مجيع البدن فصات االنسََّّان.اق ص منه بقطع 
 (.243)معجم لغة الفقهاء (. و 147خم ار الصحاي )

 (.189 -10/188(. والرو ة )314 -11/313وهو املذه . انظر: الشري الكب  ) (10)
ولد انة مخس عشرة وأربعصائة,  الرو،ين,  عبد الواحد بن إ اعيل,  فصر اياال  أبو احملاان(  11)

 ع: أاب منصَََََّّّّّور حمصد بن عبد الرهن الطب ، وأاب غا  أهد بن علي الكراعي املروز ، وله ك اب 
البحر يف املذه ،  ويل جدا، غزير الفوائد, وك اب مناصَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّيص الشَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّافعي, وك اب حلية امل من, 

 بقات الشَّافعية  و  .(19/262)للذهيب اَّ  أعال  النبالء  انظر:  وقُ ل آبمل اَّنة اثن   ومخسَّصائة.  
 (.  7/195)الكبى للسبكي  

( حكَم دفع َمن ليس له زاجر من نفسََََََََّّّّّّّّه 13/151أي أجد قوله, فقد ذكر يف حبر املذه  ) (12)
 كالبهيصة واجملنون, وحكَم َمن يزجره عن الق ل عقل ودين.



 

 

 

50 

 

 اجلواهر البحرية

 .حلرن واملرتد، فإن ق لهصا واج ابلذمي دون ا هذا االا سال ، وينبغي أن خُي ص
ا فقوالن ا فََّّإن كََّّان مكل فََّّ  جيوز : أحََّّدمهََّّا, ، وقيََّّل: وجهََّّان(1)وإن كََّّان مسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّلصََّّ 

وقا  -واثنيهصا   .(6)(5)عند الرو،ين  (4)ص أو  (3)ظهر عند الرافعيأوهو ،  (2)[الا سال ا]
أنه جي   :-ونسَََََََََّّّّّّّّّبه إه اَََََََََّّّّّّّّّائر األصَََََََََّّّّّّّّّحاب   ,(8)نه املشَََََََََّّّّّّّّّهورإ  :(7)القا َََََََََّّّّّّّّّي أبو الطي 

، وج   ؛(10)(أو جري  ) دفعه من غِ  ق ل   إن أمكن: فقا   وتواََََََََّّّّّّّّ  القا ََََََََّّّّّّّّي،  (9)الدفع
 .(11)جاز االا سال  ؛وإال

 ؛أنَََّّّه إن قَََّّّدر على الَََّّّدفع من غ  ق َََّّّل  وال قطع   (13)املَََّّّذهَََّّّ : (12)وقَََّّّا  امل و 

 

أو قَّدميَّا وجَّديَّدا وقَّد  مث قَّد يكون القوالن قَّدمي  وقَّد يكونن جَّديَّدين ,األقوا  للشَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّافعي (1)
 انََّّظََّّر:  .قََّّ ََّّ  قَََََََّّّّّّّد يََّّرجََّّ  أحَََََََّّّّّّّدمهَََََََّّّّّّّا وقَََََََّّّّّّّد ال يََّّرجََّّ يََّّقََّّوءََّّصَََََََّّّّّّّا يف وقَََََََّّّّّّّق وقَََََََّّّّّّّد يََّّقََّّوءََّّصَََََََّّّّّّّا يف و 

 (66 -1/65اجملصوع ) 
 يف ) (: )لالا سال (, واملثبق من )و(, وهو املوافق ملا ذكره الرافعي. (2)
 .(11/314)( الشري الكب  للرافعي 3)
 .(8املنها  ). انظر:  الوجه  أو األوجهمن يكونن األص  والصحي   (4)
 (.13/151حبر املذه  للرو،ين ) (5)
 .(10/188. والرو ة للنوو  )(11/314)وهو املذه . انظر: الشري الكب  للرافعي  (6)
اََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّنَّة  ان وأربع  وثال ائة,  ع آبمل ولد  اهر بن عبَّد   بن  اهر الطب ,  , أبو الطيَّ ( 7)

يي وببغداد من احلاف  أن   رجان من أن أهد الغطريفي َااََّْرِجسَِّ
وبنيسَّابور من شَّيصه أن احلسَّن امل

وتويف اََََََََََّّّّّّّّّّنة مخسََََََََََّّّّّّّّّّ  ,  روى عنه اخلطي  البغداد  وأبو إاََََََََََّّّّّّّّّّحاو الشََََََََََّّّّّّّّّّ از , احلسََََََََََّّّّّّّّّّن الدارقطين
ات الشََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّافعيََّّة الكبى للسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّبكي   بقََّّ (. و 2/247) هتََّّذيََّّ  األ ََّّاء واللغََّّاتانظر: وأربعصََّّائََّّة. 

(5/12- 13 ,16). 
 .(8املنها  )انظر:    .من القول  أو األقوا يكونن املشهور  و األظهر  (8)
واََََََََََََّّّّّّّّّّّّواء كان    فإن أتى على نفسََََََََََََّّّّّّّّّّّّه فال  ََََََََََََّّّّّّّّّّّّصان عليه واحلق ق له,"(: 785قا  يف ال عليقة ) (9)

 ."اقال حرا أو عبدا, كل ه الء اواءالطال  رجال أو امرأة أو صبيا أو جمنون أو ابلغا ع
 أي أجده يف الرو ة. القوا ما ب    (10)
 (.189 -10/188الرو ة ) (11)
امل و , ولد اََََّّّّنة اََََّّّّق أو اََََّّّّبع وعشََََّّّّرين وأربعصائة, أخذ   عبد الرهن بن مأمون , أبو اََََّّّّعد ( 12)

وعن أن اََّّهل أهد بن   الفقه عن ثالثة من األئصة بثالثة من البالد عن القا ََّّي احلسََّّ  مبرو الروذ
وله ك اب ال  صة على إابنة شََََََََّّّّّّّّيصه الفوراين وصََََََََّّّّّّّّل فيها  , علي األبيورد  ببصارى وعن الفوراين مبرو

 بقات الشَََََََََََّّّّّّّّّّّافعية الكبى انظر:  . اَََََََََََّّّّّّّّّّّنة  ان واَََََََََََّّّّّّّّّّّبع  وأربعصائةوتويف ببغداد  , إه احلدود ومات
 (  248 -1/247) بقات الشافعية البن قا ى شهبة  و  .(107 -5/106)للسبكي  

 .(8املنها  ) .من الطريق  أو الطرويكون  ؛املذه  (13)
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 .(1)حمل اخلالبوإال فهو ، وج 
 .(2)فيه وجهان؟ جيوز االا سال  فهل ُيس ح : فإن قلنا

وإن قلنَّا بوجوب  وإن أدى إه هالكَّه (3)[اييثَّار]  وأمَّا املضََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّطر فُيسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ حَّ  لَّه
 .(5)(4)[الدفع]

ائل جمنون   ، القطع بوجوب الدفع: أحدمها ,(7)فطريقان (6)مراهق اأو   وإن كان الصََََََََّّّّّّّّ 
  .(8)وأشبههصا  رُد القول 

ا ائل عبد  أو  مالك ا للصصَََّّّو  عليه ,حرًّاأو   وال فرو يف ذل: كله ب  أن يكون الصَََّّّ 
  .(9)ال

ائل أخذ املا  وإن ، أي جي  دفعه  ؛(10)إتالفه وليس بذ  روي  أو   ولو قصََََََََّّّّّّّّد الصََََََََّّّّّّّّ 
 .(11)وج  على األص  ؛كان ذا روي  

اََََََََََّّّّّّّّّّيدها أو   ويف وجوبه على زوجها, وج  عليها دفعه ؛وإن قصََََََََََّّّّّّّّّّد ُبضََََََََََّّّّّّّّّّع امرأة  

 

   .ما ي علق ابلصيا  من ت صة ايابنة أي أجده مطبوعا وال خمطو ا (1)
انظر: الشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّري الكب  للرافعي   ,االاََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ حبََّّاب هو ظََّّاهر األحََّّاديََّّ . قََّّالََّّه النوو  والرافعي (2)
 .(10/189(. والرو ة للنوو  )11/315)
 يف )و(: )االتيان(. (3)
 يف ) (: )القطع(. (4)
 (.16/289(. وكفاية النبيه )369 -17/368انظر:  اية املطل  ) (5)
الصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّحَّاي ج  اللغَّة وصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّحَّاي العربيَّة   انظر: قَّارب االح ال .راهق الغال  فهو مراهق، إذا  (6)
(4/1487.) 
األصََََََّّّّّّحاب يف حكاية املذه  فيقو  بعضََََََّّّّّّهم مثال يف املسََََََّّّّّّألة قوالن أو   الطرو هي اخ الب (7)

ويقو  اآلخر ال جيوز قوال واحدا أو وجها واحدا أو يقو  أحدمها يف املسََّّألة تفصََّّيل ويقو   وجهان 
اجملصوع انظر:   .الوجه  يف مو َََََََّّّّّّّع الطريق  وعكسَََََََّّّّّّّه مطلق: وقد يسَََََََّّّّّّّ عصلون اآلخر فيها خالب 

(1/66). 
(. والشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّري الكب   6/528(. والواََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّي  )2/603(. و َّايَّة املطلَّ  )6/192انظر: األ  ) (8)

 (.10/189(. والرو ة )11/315للرافعي )
 (.10/186(. والرو ة )11/312انظر: الشري الكب  ) (9)
 م علق ابملا  وليس ابلصائل.(؛ وليس بذ  روي  قوله: ) (10)
 (.10/186(. والرو ة )11/314وهو املذه . انظر: الشري الكب  للرافعي ) (11)
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نَّه ال جيَّ  على إ: بقولنَّا (4)(3)والبغو  (2)وقيَّيده امل و  ,(1)أنَّه جيَّ   :أشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّهرمهَّا  ,وجهَّان
 .هنفس 

، ويف معناه الدبر، وهو كل حقِي معصَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّو   من نفس  وبضَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّع  ،  املدفوع عنه:  الثاين 
 :(6)وله ثالث مرات ، واا ص اع  بغ  ُبضع   (5)[ومنفع ه]فه و رَ ، وما   

وختصَََّّّيص  ، فله الدفع عن ذل: كله وإن ان هى إه الق ل، الدافعأن خيص   :األوه
أو  صَََََّّّّّد بضَََََّّّّّع امرأتهوالرجل الذ  قُ   ,يشَََََّّّّّصل املرأة املقصَََََّّّّّودة ابلفاحشَََََّّّّّة  ؛البضَََََّّّّّع ابلدفع

 .(8)وا (7)أم ه
؛ وال فرو يف جواز الَََََََّّّّّّّدفع عن املَََََََّّّّّّّا  وإن ان هى إه الق َََََََّّّّّّّل ب  كث ه وقليلَََََََّّّّّّّه

  .(10)فصا دونه (9)كالدرهم

 

  -10/189(. والرو َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّة )318 -11/316وهو املع صَّد. انظر: الشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّري الكب  للرافعي ) (1)
190.) 

 .خمطو اما ي علق ابلصيا  من ت صة ايابنة أي أجده مطبوعا وال  (2)
ولو قصد أهله وحرميه وولده أو حر  غ ه جي  (: "432 -7/431قا  البغو  يف ال هذي  )  (3)

وإذا دفع الرجل عن (: "7/433وقا  ايضَََََََّّّّّّّا ) ",الدفع إذا أي خيف على نفسَََََََّّّّّّّه ألنه ال جيوز إابح ه
حر  غ ه أو ما  غ ه فهو كالدفع عن حر  نفسََََََّّّّّّه وما  نفسََََََّّّّّّه اََََََّّّّّّواء كان الغ  مسََََََّّّّّّلصا او ذميا 

 ."الدفع يف حق نفسه جي  يف حق غ هفحي  قلنا جي  
البغو , تفقه على القا ََََّّّّي احلسََََّّّّ  وهو أخص  ي السََََّّّّنة, احلسََََّّّّ  بن مسََََّّّّعوديحم ,أبو حمصد ( 4)

ن مجاعات منهم أبو عصر عبد الواحد املليحي وأبو احلسََّّن عبد الرهن, تالمذته به,  ع احلدي  م
هذي , من مصَََّّّنفاته شَََّّّري السَََّّّنة واملصَََّّّابي  وال فسَََّّّ  املسَََّّّصى معاأي ال نزيل وله ف اوى   صَََّّّاح  ال

مبرو الروذ, اَََّّّنة اَََّّّق عشَََّّّرة مشَََّّّهورة لنفسَََّّّه غ  ف اوى القا َََّّّي احلسَََّّّ  الن علقها هو عنه, تويف 
 .(77, 7/75)الشافعية الكبى للسبكي  بقات انظر:  . ومخسصائة

 يف )و(: )ومنفعه(. (5)
 (.11/316(. والشري الكب  للرافعي )17/372انظر:  اية املطل  ) (6)
 أ(./168) (7)
  -10/189(. والرو َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّة )318 -11/316وهو املع صَّد. انظر: الشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّري الكب  للرافعي ) (8)

190.) 
 انظر: اييضََّّاحات العصََّّرية للصقاييس واملكاييل واألوزان غراما.  2,3328وزن الدرهم الواحد  (9)
(168.) 
 (.10/186(. والرو ة )11/316وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (10)
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، ال جيوز الََّّدفع عن املََّّا  ابلق ََّّل (2)[أنََّّه] (1)إه القََّّد  نسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّبََّّه ايمََّّا وفيََّّه قو إ 
ا وحكاه ايما  الكال  يف وجوب الدفع يف هذه األمور  (4)وقد تقد ،  (3)يف القطع أيضَََََََََََّّّّّّّّّّّ 

 .كلها
يلزمَّه الَّدفع يف الثالثَّة  الب : وقَّا ، واألخَّق ابلزوجَّة (5)[بنَّقال] وأحلق الرو،ين

 .(7)ويف غ هن على الكفاية، م ع إ عليه (6)[الفرن فيهن] فإن ,األجنيب
ا ابلدافع نأ  :الثانية فيجوز ملن رأى إنسَََّّّان  صَََّّّا  ،  يكون املصَََّّّو  عليه ليس خاصًَََّّّّ

قدر إذا ، أن يدفعه عنه  ؛مالهأو  ,بضَّعه ابملعني  امل قدم أو    رفهأو  على نفِس إنسَّان  
 .(8)على دفعه

 (9)يه[عل ] واالبن الذ  صَََََّّّّّا ، وجيوز الدفع عن الذمي الذ  يصَََََّّّّّو  عليه املسَََََّّّّّلم
 .(10)والرقيق الذ  صا  عليه ايده، أبوه

 :ثالث  رو (11)[الغ ]ويف وجوب الدفع عن 
فيجَّ  حيَّ  جيَّ  هنَّاجي، وجير  ، أن حكصَّه حكم نفسَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّه كصَّا تقَّد : اأحَّدهَّ 

 

كل مسََََّّّّألة فيها قوالن للشََََّّّّافعي )رهه  ( قد  وجديد؛ فاجلديد هو  , و خالب اجلديد  القد   (1)
و بو عشََّّرين مسََّّألة أ الشََّّافعيةي  وعليه العصل؛ ألن القد  مرجوع عنه, وااََّّ ثىن مجاعة من الصََّّح

. انظر:  ابلعراو أو قبل ان قاله إه مصَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّر والقد  ما قاله الشَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّافعي, أكثر وقالوا يفىت فيها ابلقد  
 .(1/50 اية احمل ا  ). و (8منها  الطالب  ). و (1/66اجملصوع )

 يف )و(: )ألنه(. (2)
, مث "ئصَّة: للشَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّافعي يف القو  القَّد ...وقَّا  بعل األ(: "17/372قَّا  يف  َّايَّة املطلَّ  ) (3)

 ."يف القياس، فهو بعيد يف احلكاية  وهذا وإن أمكن توجيهه"قا : 
 .تقد  قريبا (4)
 .الرو،ين( بدون تنقي , واملثبق موافق ملا ذكره ــالـىىىـيف ) (: )الثي (, ويف )و(: ) (5)
 يف ) (: )العرن فهن(, واملثبق من )و(, وهو املوافق ملا ذكره الرو،ين يف حبر املذه . (6)
 (.13/153حبر املذه  ) (7)
  -10/186(. والرو َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّة )318 -11/316وهو املع صَّد. انظر: الشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّري الكب  للرافعي ) (8)

190.) 
 يف ) (: )على(. (9)
 (.10/186(. والرو ة )11/316وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (10)
(, حي  قا : 2/185  يف الوجيز )يف النسََََََََََََّّّّّّّّّّّّص  : )النفس(, واملثبق موافق ملا ذكره الغزا (11)
فق  , وكَّذلَّ: يوا "وإن قَّدر على الَّدفع عن غ ه؛ قيَّل يف الوجوب قوالن, وقيَّل جيَّ ..., وقيَّل  ر "

 )رهه  ( يف ال قسيم ال ا . القصو ما ايذكره 
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 .(2)(1)إه احملقق  من الفقهاء ايما ونسبه ، اخلالب حي  جرى هناجي
 .القطع بوجوبه: والثاين

 .(3)القطع ابملنع: -إه معظم األصولي  ونسبه ايما -والثال  
يف  وجز ، لألصَََََََََّّّّّّّّّولي  فيه اخ الب؟ جيوز وال جي أو  وعلى هذا فهل  ر  الدفع

 .(4)ب حرميه الوجيز
 .(5)ه ف نةخيف على نفس فذل: إذا أي  ؛بوجوب الدفع عن غ ه وحي  قلنا

كالكال  يف دفع َمن صَََََّّّّّا  على إنسَََََّّّّّان    ؛والكال  فيصن صَََََّّّّّا  على امرأة  ليزين وا
 .يف اجلواز وايابحة ,ليق له

من غ    مهصا قدر على حف  ما  غ ه من الضََََََّّّّّّياع:  يف ايحياء الغزا  (6)[قا ]
وهو ، وجَ  عليه  ؛جاههنقصََََََّّّّّّانإ يف أو   خسََََََّّّّّّرانإ يف مالهأو    يف بدنه (7)[تع ]  أن يناله

وال خالب أن ما    .فهو أوه ابيجياب من رد السَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّال . أقل درجات حقوو املسَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّلم
وج   ؛لرجع احلق إليه لو أداها  اينسََََََّّّّّّان إذا كان يضََََََّّّّّّيع بظلم  ظاأي  وكان عنده شََََََّّّّّّهادة

على  ويف معىن ترجي الشََََََََّّّّّّّّهادة ترجُي كل دفع  ال  ََََََََّّّّّّّّرر فيه  .وعصََََََََّّّّّّّّى بك صا ا، عليه ذل: 
وإن كان ال ي ع  ب نبيه ، أي يلزمه ذل:   ؛رعز كان ي ع  إبخرا  البهائم عن ال  نفإ، الدافع

وإن تشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّو  من ذلَّ: أي ) .كَّاألداء؛  لزمَّه ذلَّ:   ؛إبعالمَّهأو  صََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّاحَّ  الزرع من نومَّه
فإن ، وإن كان ما يفوت عليه من ماله حم قر ا ابلنسََّّبة إه قيصة الزرع املسََّّ هل: ،  (8)(يلزمه

 

 (.370 -17/369 اية املطل  ) (1)
 (.10/189(. والرو ة )11/316وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (2)
وعلصاء األصَََّّّو  ا َََّّّطربوا يف هذا، فذه  احملققون منهم  (: "17/370قا  يف  اية املطل  ) (3)

 ."حم و  على الوالة...إه أن هذا 
 ( األقوا  وأي جيز  بشيء.2/185ذكر يف الوجيز ) (4)
 (.10/189(. والرو ة )11/316وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (5)
 يف )و(: )وقا (. (6)
 .الغزا واملثبق من )و(, وهو املوافق ملا ذكره  (,تغ إ يف ) (: ) (7)
 أي أجده يف ايحياء. القوا ما ب    (8)
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وج    ؛مملوجي  لغ ه  (3)[د  بع وق لِ ]معصََّّية كالغصََّّ    (2)[هو] بطريق  (1)كان فوات املا 
نفسََََََََّّّّّّّّه يف دفع املعاصََََََََّّّّّّّّي كصا   (4)[يَُّْ ِع َ ]وعلى اينسََََََََّّّّّّّّان أْن  .وإن كان فيه تع ،  املنع
بل يف ذل: ال فصََََََََّّّّّّّّيل اآليت يف  ,وال يلزمه اح صا  كل  ََََََََّّّّّّّّرر    ,(6)]تركها[ يف  (5)[ي عبها]

 .(10)الناهي عن املنكر (9)[يصي ]يف احملذور الذ   (8)(7)ك اب الس 
فهََّّل آلحََّّاد ، كشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّرب اخلصر؛  مََّّا هو ُمَ َصحِيلإ ت تعََّّاه :(12)(11)املرتبََّّة الثََّّالثََّّة

 ؟ا جيري وذيت على النفسمبمنعه منه  (13)[الناس]
 .(15)احلاجة إه شهِر السالي (14)[ضقأف]وإن ، نعم :أصحهصا، فيه وجهان

فله أن ،  (17)[بهرْ و َََّّ ] بهرْ وعلم شََُّّ   (16) نبور  أو   وَمن علم  صر  يف بيِق رجل  : قالوا

 

 ب(./168) (1)
 .الغزا ما ب  املعقوف   ااق  من ) (, واملثبق من )و(, وهو املوافق ملا ذكره  (2)
 ايحياء للغزا ., واملثبق من بدون تنقي ( عىدعند(, ويف )و(: )وقيل   وقىليف ) (: ) (3)
 يف )و(: )يبع (. (4)
 يف )و(: )يبعثها(. (5)
 وهو املوافق ملا ذكره الغزا ., يف ) (: )دفعها(, واملثبق من )و( (6)
 (.120انظر:   ) (7)
َ ُ لغة: مجع اَّ ة وهي االاَّم من اَّار يسَّ  اَّ ا (8)  . واصَّطالحا: أمور الغزو,وهي الطريقة, السَِّي

 يق هذه األمور وذا االاَّم ملا أن معظم هذه األمور هو السَّ  إه العدو, ومقصَّود ك اب السَّ ؛ 
رو َّة الطالب  و (. 7/3بيان اجلهاد والنظر يف وجوبه وكيفي ه وتركه ابألمان. انظر: الواَّي  للغزا  )

 .(79و لبة الطلبة ). (10/204للنوو  )
 بدون تنقي , ولعل الصحي  ما أثب ناه. (ىصيبيف )و(: )نصي (, ويف ) (: ) (9)
 .(2/328ايحياء ) (10)
 أ : من مرات  املدفوع عنه. (11)
 (.8/26(. و اية احمل ا  )10/189(. والرو ة )11/317انظر: الشري الكب  للرافعي ) (12)
 ما ب  املعقوف   ااق  من )و(. (13)
 يف )و(: )انضق(. (14)
, وبوه يف "ملوجود لألصََّّحاب يف ك   املذه وهو ا"(: 10/189قا  النوو  يف الرو ََّّة ) (15)

(. وغاية البيان 8/26(. و اية احمل ا  )9/186(. وانظر: قفة احمل ا  )11/317الشَََََََََّّّّّّّّّري الكب  )
(21.) 
 .(2/368) املصباي املن . انظر:  فاراي معرب, من آالت املالهي (16)
 يف )و(: )فضربه(. (17)
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فإن أي ،  ويفصَََََََََّّّّّّّّّل الطنبور،  ويريق اخلصر، البيق ومينع من الشَََََََََّّّّّّّّّرب والضَََََََََّّّّّّّّّرب  (1)[حمقْ يََّ ]
 .(4)(3)ويُثاب على ذل: ،   عليهماالق  (2)[أتى]وإن ، ين هوا فله أن يقاتلهم

على معصََََّّّّية   (9)[منكب ا]أن  َمن رآه   (8)(7)[ ذاملرورو ]إبراهيم   (6)ةتعليق (5)[وعن] 
وإن ، فله دفعه،  (11)[عبده]أو   شََََََََّّّّّّّّدَش رأَس شََََََََّّّّّّّّاة  ي  (10)[أو رآه]،  شََََََََّّّّّّّّرِب مخر  أو   من زن

 .(13)نفسه فال  صان (12)[علىالدفع  أتى]
خوف ا من إاثرة   ,(14)أنه ال جيوز له ذل: :  -إه األصَََََََّّّّّّّولي  ونسَََََََّّّّّّّبه ايما -والثاين 

يف مو َََّّّع   (16)والغزا   (15)وكال  ايما ، وإشَََّّّهاره خم ص ابلوالة .بشَََّّّهر السَََّّّالي،  الف نة

 

 يف )و(: )يهجم(. (1)
 يف )و(: )أىب(. (2)
(.  9/186(. وقفة احمل ا  )10/189(. والرو ََََََّّّّّّة )11/317انظر: الشََََََّّّّّّري الكب  للرافعي ) (3)

 (.21(. وغاية البيان )8/26و اية احمل ا  )
قا  الشََََّّّّيخ ابن ابز رهه  : "فاينكار يكون ابليد يف حق من ااََََّّّّ طاع ذل: كوالة األمور ،   (4)

واءيئة املص صَََََّّّّّة بذل: فيصا جعل إليها ، وأهل احلسَََََّّّّّبة فيصا جعل إليهم ، واألم  فيصا جعل إليه ، 
ال يسََّّ طيع   والقا ََّّي فيصا جعل إليه ، واينسََّّان يف بي ه مع أوالده وأهل بي ه فيصا يسََّّ طيع. أما من

ذل: أو إذا غ ه بيده يرتت  عليه الف نة والنزاع واملضَََََََََََّّّّّّّّّّّارابت فإنه ال يغ  بيده بل ينكر بلسَََََََََََّّّّّّّّّّّانه ، 
ويكفيَّه ذلَّ: لئال يقع إبنكَّاره ابليَّد مَّا هو أنكر من املنكر الَّذ  أنكره ، كصَّا نص على ذلَّ: أهَّل 

 .(6/51العلم". جمصوع ف اوى العالمة عبد العزيز بن ابز رهه   )
 يف ) (: )ومن(. (5)
انظر:  ما يذكر يف حاشََََّّّّية الك اب من شََََّّّّري لبعل نصََََّّّّه وما جير  هذا اجملرى. ال عليقة: هي   (6)

 (.2/622املعجم الواي  )
 (.1/79يف )و(: )املروذ (, ومها مبعىن, وانظر مقدمة حمقق )ال هذي ( للبغو  ) (7)
تفقه على أن املظفر السَََََََّّّّّّّصعاين واحلسَََََََّّّّّّّن   إبراهيم بن أهد بن حمصد املروروذ , أبو إاَََََََّّّّّّّحاو, (8)

انظر:  ق ل اََََّّّّنة اََََّّّّق وثالث  ومخسََََّّّّصائة. ,  النيهي و ع الكث  وصََََّّّّارت الرحلة إليه يف  ل  العلم
 (.1/298) بقات الشافعية البن قا ى شهبة  

 يف )و(: )م كئا(. (9)
 (.ورآهيف ) (: ) (10)
 ( بدون تنقي .عـىده , ويف ) (: )يف )و(: )عنده( (11)
 يف )و(: )أىب الدفع عن(. (12)
 (.  10/189رو ة الطالب  )و  (.11/317الشري الكب  )أي أجد ال عليقة, وقوله منقو  يف  (13)
 (.17/371 اية املطل  ) (14)
 (.17/372 اية املطل  ) (15)
 (.333 -2/329ينظر تفصيل الغزا  يف ايحياء ) (16)
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يف مو َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّع  آخر   (4)هصاموكال،  وغ ه (3)وكذا الرافعي، يف اجلواز  (2)أ صا  (1)[يق ضَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّي]
 .وال حر  أ صا يف الوجوب  (5)[يق ضي]

 .ال حر ، اجلواز، الوجوب : حصل ثالثة أوجه ؛فإن ص  هذا
،  عبده أو  حكى فيصا إذا رآه يشدش رأس هاره  وي يد قو  الوجوب أن الرافعي

غزا  اخلالب مبا إذا اح ا  وخصص ال ,(7) احليوان (6)[حلرمة]؛ وجه  يف وجوب الدفع
 نه   وجز ، م عا ي املنكر (8)[من] مثل ذل:  عَ وق  تو , ر إه أعوان يشهرون الساليكِ املن
 . (11) على النفس يف غ  هذه احلالة (10)[أتى]ابلسالي وإن  (9)[يقاتل]

 :فرع
النفس على  (12)]عن[ُقدِي  الدفع ، لو صَََََََََّّّّّّّّّا  صَََََََََّّّّّّّّّو ا  على النفس والُبضَََََََََّّّّّّّّّع واملا 

 .(13)واملاُ  اخلط  على احلق ،  والدفع عن البضَََََََََّّّّّّّّّع على املا ِ   .الدفع عن البضَََََََََّّّّّّّّّع واملا 
ففيَََّّّه  ، يكون صَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّاحَََّّّ  احلق  ال مَََّّّا  لَََّّّه غ هإال أن : (14)قَََّّّا  الشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيخ عز الَََّّّدين

 

 يف )و(: )تق ضي(. (1)
 أ : اجلري وايتيان على النفس. و  أعلم. (2)
 ( وأي أجد ترجيحا له.11/317ذكره يف الشري الكب  ) (3)
. والَّوجَّيَّز (333 -2/329, 2/315. وانَّظَّر: ايحَّيَََََََّّّّّّّاء )(17/371 َََََََّّّّّّّايَََََََّّّّّّّة املَّطَّلَََََََّّّّّّّ  ) (4)
(2/185- 186). 
 يف )و(: )تق ضي(. (5)
 يف )و(: )كحرمة(. (6)
 .(11/317)( الشري الكب  7)
 يف ) (: )ومن(. (8)
 يف )و(: )يقابل(. (9)
 يف )و(: )أىب(. (10)
 (.2/333ايحياء ) (11)
 يف ) (: )على(. (12)
 (.8/24(. و اية احمل ا  )4/166(. وأاىن املطل  )9/250انظر: النجم الوها  ) (13)
اَّنة اَّبع أو اَّنة  ان   مشَّقولد بد اَّلطان العلصاء, , عبد العزيز بن عبد السَّال ,  الدينعز  ( 14)

واََََّّّّبع  ومخسََََّّّّصائة, تفقه على الشََََّّّّيخ فصر الدين ابن عسََََّّّّاكر وقرأ األصََََّّّّو  على الشََََّّّّيخ اََََّّّّيف 
, لَّه ك َّاب الغَّايَّة يف أبو احلسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّن البَّاجيو  ابن دقيق العيَّد :  روى عنَّه تالمَّذتَّه, الَّدين اآلمَّد  وغ ه

 بقات الشَّافعية انظر:  وتويف اَّنة اَّ   واَّ صائة ابلقاهرة. اية وك اب ال فسَّ  وغ ها, اخ صَّار النه
 .(8/248), (8/209)الكبى للسبكي  
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 .(2)(1)نظرإ 
وأي ي يسر دفعهصا ، مال أو   بضع أو   ولو صا  اثنان على م ساوي   من نفس 

، وآخر على امرأة  ابلزن ، ولو صَََََََََّّّّّّّّّا  أحدمها على صَََََََََّّّّّّّّّيب ابللوا ،  أيهصا شَََََََََّّّّّّّّّاء عَ فَ دَ  ؛مع ا
وُ  صَّل ، ولإلمجَّاع على وجوب احلَّد فيَّه ,ألنَّه أعظم ,فُيح صَّل أن يبَّدأ بصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّاحَّ  الزن

 .(4)وملا فيه من إبطا  شهامة الذكورة، ل أصال  إذ ليس يف جنسه حمل   ,يُقد  اآلخر (3)أن
 .كيفية الدفع:  األمر الثال 

ائَّل رعَّايَّة ال َّدري  حبسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ  مَّا ، والَّدفع ابألهون فَّاألهون،  جيَّ  على دافع الصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ 
أي يكن له   ؛االاَََََّّّّّ غاثة ابلناسأو   الصَََََّّّّّيايأو    ابلكال فإن أمكن دفعه ،  (5)يق ضَََََّّّّّيه احلا 

فانكسَََّّّرت  من شَََّّّاهق  أو  ،نر  أو   يف ماء   (6)[ُدفع]وكذا لو اندفع شَََّّّره كصا لو  ، الضَََّّّرب 
أو  فإن كان صَََََََّّّّّّّغ  ا،  ر  عظيمأو   خندو  أو   وكذا لو كان بينهصا حائل من جدار  ،  رجله

ومنعَّه من ، أن لَّه رميَّه (9)(8)ففي الشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّامَّل، (7)[غلبَّه]غلَّ  على ظنَّه أنَّه إن عب النهر 
ا يراعيو  .فله الضََََََََّّّّّّّّرب  ؛إال ابلضََََََََّّّّّّّّرب   (10)[يُدفع]وإن أي   .العبور فإن ،  فيه ال دري  أيضََََََََّّّّّّّّ 

،  ربه به دون العصا  ؛وإن أي يندفع إال ابلسو ،  أي يضربه ابلسو   ؛اندفع ابلضرب ابليد
وإن أي يندفع إال ابجلري بقطع ،  وأي يكن له جرحه،   ََََََََّّّّّّّّربه وا ؛إال ابلعصََََََََّّّّّّّّاوإن أي يندفع 
 .(11)فله ق له ؛وإن أي يندفع إال ابلق ل، اق صر عليه وأي يق له ؛عضو وبوه

 

 (.1/73قواعد األحكا  يف مصاحل األن  ) (1)
 (.8/24(. و اية احمل ا  )9/182وهو املع صد. انظر: قفة احمل ا  ) (2)
 أ(./169) (3)
 (.8/24(. و اية احمل ا  )9/182تقد  الدفع عن املرأة. انظر: قفة احمل ا  )املع صد  (4)
 (.10/187(. والرو ة )11/318(. والشري الكب  للرافعي )17/373انظر:  اية املطل  )  (5)
 يف )و(: )وقع(. (6)
 يف )و(: )عليه(. (7)
حمصد بن عبد الواحد بن  أبو نصََََََّّّّّّر, عبد السََََََّّّّّّيد بن  صََََََّّّّّّاح  الشََََََّّّّّّامل هو ابن الصََََََّّّّّّباغ, وهو ( 8)

الصََََّّّّباغ, ولد اََََّّّّنة أربعصائة, صََََّّّّاح  الشََََّّّّامل والكامل وعدة العاأي والطريق السََََّّّّاأي وكفاية السََََّّّّائل  
وتويف اَََََََّّّّّّّنة اَََََََّّّّّّّبع , والف او ,  ع احلدي  من أن علي بن شَََََََّّّّّّّاذان ومن أن احلسَََََََّّّّّّّ  بن الفضَََََََّّّّّّّل

 .(124 -5/122) بقات الشافعية الكبى للسبكي انظر:  وابع  وأربعصائة. 
 أي أجده يف املطبوع من الشامل البن الصباغ. (9)
 يف )و(: )يندفع(. (10)
 (.10/187(. الرو ة )11/318وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (11)
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وكَّذا لو ،  ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّصن مَّا  َّدث منهَّا ؛فَّدفعَّه مبَّا فوقهَّا  وحيَّ  كَّان يَُّدفع بَّدرجَّة  نزلَّة  
وبطل صَََََََََّّّّّّّّّياله  اَََََََََّّّّّّّّّق أو   فوه هاراب  ولو  َََََََََّّّّّّّّّربه  َََََََََّّّّّّّّّربة     .ضَََََََََّّّّّّّّّصنيَ   ؛هرَب ف بعه و َََََََََّّّّّّّّّربه

فلو قطع ميناه يف األوه  ,(3)(2)[واملا ]فالثانية مضََََّّّّصونة ابلقصََََّّّّا     ؛أخرى (1)[فضََََّّّّربه]
 .وج  نصَُّف الدية  ؛فإن مات منهصا،  لزمه القصَّا  يف اليسَّرى ؛ويسَّراه يف الثانية وبرأ

وكذا لو   .الديةفعليه ثل    ؛ولو عاد بعد الضَََََّّّّّرب   إه الصَََََّّّّّيا  فضَََََّّّّّربه اثلثة فصات منها
 .تعََّّددت يف بعضََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّهََّّا دون بعلأو  ,جلراحََّّات يف كََّّل من األحوا  الثالث تعََّّددت ا

وإن أي يضَّربه ،  كان له دفعه مبا أمكنه  ؛ومهصا غل  على ظنه أن املقبل ابلسَّيف يقصَّده
أو  ولو رأى رجال  يزين ابمرأتَّه  .أي يكن لَّه  ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّربَّه ؛وإن أي يغلَّ  على ظنَّه ذلَّ:  .املقبَّل
أي  ؛فَّإن أي ينَّدفع إال ابلق َّل فق لَّه، فعليَّه منعَّه مبَّا يَّدفعَّه ؛(4)[أجنبيَّة]أو  ،أخ َّهأو  أم َّه

 .(5)ويف وجوب ذل: ما تقد ، يلزمه شيء
 ؛ابدر إه األغل  ؛إذا رأى رجال  يزين ابمرأته وشَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّاهد اييال :  (6)وقا  املاورد 

أنَّه ق َُّل : أحَّدمهَّا:  ويف هَّذا الق َّل وجهَّان حم صالن  .ابلق َّل من غ  تَّدري   دأفيجوز أن يبَّ 
 (8)أنَّه ق َّلُ :  واثنيهصَّا .(7)ويسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ و  فيَّه البكُر والثيَّ ، لرجَّل دون املرأةاب ص صفي ,دفع  
وجيلَّدهَّا إن كَّانَّق  ، امطَّاوعَّة ثيبَّ  فيجوز أن جيصع فيَّه ب  الرجَّل واملرأة إذا كَّانَّق ,حَّدي  
، ابملشَََََََََّّّّّّّّّاهدة  (10)[دهل فرُّ ]؛ وجيوز أن ينفرد وذا احلد دون السَََََََََّّّّّّّّّلطان  ,(9)(ويغريِوا)،  بكر ا

؛ فيه وجهان ؟  وهل يُفر و يف الرجل ب  البكر والثي   .حبق نفسَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّه  واخ صَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّاصَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّه فيه

 

 يف ) (: )فضر ته(. (1)
 هكذا يف النسص  . (2)
 (.10/187)(. الرو ة 11/318وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (3)
 يف ) (: )أخيه(. (4)
 (.11/318وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (5)
واألحكا   ( أبو احلسََََََّّّّّّن, علي بن حمصد بن حبي  املاورد , صََََََّّّّّّاح  احلاو  وايقناع يف الفقه6)

روى عنه  , روى عن احلسَّن بن علي اجلبلي صَّاح  أن خليفة وحمصد بن عد  املنقر ,  السَّلطانية
  اَََََََََّّّّّّّّّ  أعال  النبالء للذهيبانظر:  . اَََََََََّّّّّّّّّنة مخسَََََََََّّّّّّّّّ  وأربعصائة  ببغدادتويف , أبو بكر اخلطي  ومجاعة

 .(5/269(, )5/267) بقات الشافعية الكبى للسبكي و  .(18/65)
 (.10/190(. والرو ة )11/318وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (7)
 ب(./169) (8)
 أي أجده يف احلاو . القوا ما ب    (9)
 يف )و(: )ليفرده(. (10)
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ا ق ْ  (1)[ألن]؛ ويُق ل يف احلال  ، ال:  وأظهرمها، كاملرأة،  ألنه حدٌّ زن؛  نعم: أحدمها له حدًّ
أي  (2)وألن السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّنَّة .وقَّد جَّاز أن يُق َّل دفعَّ ا فجَّاز أن يُق َّل حَّدًّا، من ق لَّه دفعَّ ا أغل ُ 

وما ، (5)حكصه يف حق املسَّ ويف  (4)[ل غلي ] ؛يف إابحة ق له ب  البكر والثي   (3)[تفريِو]
 .ذكره خيالف ما ذكره األصحاب كصا تقد 

لزمَّه القصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّا  إن أي يكن الزاين  ؛فق لَّه ؛غ هأو  وي فرع عليَّه أنَّه لو انَّدفع ورب  
 . (10)(9)[الف ياته]  (8)ويُعز رُ   ,(7)(6)فال  صان عليه على الصحي   ؛وإن كان حمصن ا،  حمصن ا

فال معىن ، ذلََّّ:  (11)[عن] ألنََّّه كََّّان يلزمََّّه دفعإ ؛ عنََّّد  ال يُعز رو : وقََّّا  الرو،ين
 .(12)لل عزير إن ققق ذل: ابلبينة

فإن تبعه ،  ي بعه وان زاعه منه  (13)(أنْ )  هربكان ل  ؛ولو أخر  السََََََّّّّّّارو املا  من احلرزِ 
فإن تبعه و َََََََََّّّّّّّّّربه وقطع اليد الن جي  قطعها يف ،  ي بعه  (14)(أنْ ) أي يكن له  ؛فألقى املا 

؛ أل ا مسََََّّّّ حقة ايزالة ,فال  ََََّّّّصان على املذه  ؛وكان املأخوذ جي  فيه القطع السََََّّّّرقة
وكذا احلكم يف قا ع الطريق إذا قطع منه   .وذيت فيه الوجه اآلخر، كق ل الزاين احملصَََََََََََّّّّّّّّّّّن

 

 يف )و(: )ألنه(. (1)
صََّّحي  مسََّّلم، ك اب: الطالو، ابب: انقضََّّاء عدة امل و  عنها زوجها، وغ ها بو ََّّع احلصل   (2)
 .1499( رقم احلدي : 2/1136)
 يف )و(: )يفرو(. (3)
 يف النسص  : )لغل (, واملثبق من احلاو . (4)
 (.459 -13/457احلاو  ) (5)
 .(8املنها  ). انظر:  من الوجه  أو األوجهيكونن األص  والصحي   (6)
 (.10/190(. والرو ة )11/318وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (7)
 ال عزير: املنع، و ي ال ََّّأديََّّ  الََّّذ  دون احلََّّد: تعزيرا؛ ألنََّّه مينع اجلََّّاين من معََّّاودة الََّّذنََّّ . (8)

 (.136معجم لغة الفقهاء )  انظر:
ــنائه يف ) (: ) (9) ــ , ويف )و(: )بدون تنقي  يف احلرب الثال  (الڡ ــىىاى ( بدون تنقي , ولعل الق

 الصحي  ما أثب ناه.
 (.244خم ار الصحاي )  انظر:  الشيء دون ائ صار َمن يُ ََتَر.االف يات: السبق إه  (10)
 .لرو،ينلحبر املذه  يف النسص  : )غ (, واملثبق من  (11)
 (.13/154حبر املذه  ) (12)
 ز،دة من احملقق. القوا ما ب    (13)
 ز،دة من احملقق. القوا ما ب    (14)
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 .(1)لكن يُعز ر لالف يات ، بعد تركه وردِي املا ، س حق قطعهصا منهالعضوين اللذين يُ 
فجلَّده واحَّدإ   الب مَّا إذا وجَّ  احلَّدُّ على زان   ,وذيت فيَّه مَّا تقَّد  عن الرو،ين

، اجللد وقع ا وحمالًّ   (2)[الخ الب]؛ ه اجلالدنويضَََّّّص،  فإنه ال ُ سَََّّّ  عن احلد  ؛من الناس
 .(4)وقد مر   ,(3)فيه اج هاد ولإلما 

مث ادعى أنه ،   فيصا إذا جلد إنسَّانإ إنسَّان   ان  جلدة وجه (5)[ذكر]ومر  أيضَّ ا 
وأنه ؟ هل يُعاد وبىن عليهصا أن احلد؟ هل ُ س  ذل: عن احلد،  وأقا  عليه بينة  (6)قذفه

  (7)؟ابلقصا  والديةإذا مات هل يضصنه 
أي يلزمَّه   ؛فَّإن صَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّد قَّه وليَّه، "ق ل َّه دافعَّ ا عن الزن": ولو ق َّل رجَّلإ رجال  مث قَّا 

فإن ادعى أنه   ؛مث يُنظر  .ه يف بي هوال يكفي وجودُ ،  فعلى القاتل البينة ؛وإن أنكر،  شَََََّّّّّيء
 زن واوإن ادعى أنه  ،  كفاه شَََََََّّّّّّّاهدان  ؛نفسَََََََّّّّّّّه (8)[على]فأتى الدفُع  قصَََََََّّّّّّّد امرأته فدفعه

فله قليف الو  على نفي  ؛بينة  (10)[له] كني  (9)فإن أي، أي يكفه إال أربعة ؛وهو حمصَََََََّّّّّّّن
ولو كان للق يل وليان فحلف أحدمها   .ُمكِين من القصَََََََََّّّّّّّّّا   ؛فإن حلفَ ، العلم مبا ادعاه
ولو كََّّان ، ولزمََّّه نصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّف الََّّديََّّة للحََّّالف، اهحلف القََّّاتََّّل على مََّّا ادعََّّ  ؛ونكََّّل اآلخر
أي يُق ص حىت يبلغ الصَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّيب  ؛فحلف البالغ على نفي العلم واآلخر صَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّبيًّاأحدمها ابلغ ا 

ُت خذ : قا  الرو،ين  ؛فإن أخذ البالغ حصَََََّّّّّ ه من الدية  .فيحلف وارثه ؛ميوت أو  ,و لف
ا منها ُرد  عليه ما أخذه  ؛فإن نكل وحلف القاتل،  حلف ؛فإذا بلغ،  حصَََّّّة الصَََّّّغ  أيضَََّّّ 

وأي  ُموريِثهم كَّان معهَّا قَّق حلَّاب  ي حرجُي حركَّة اجملَّامع وأنز ولو أقر الورثَّة أن  .(11)وليَّه
 

 (.10/190(. والرو ة )11/320للرافعي )وهو املع صد. انظر: الشري الكب   (1)
 يف ) (: )يخالب(. (2)
 (.10/190(. والرو ة )11/320وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (3)
 ./أ(, من نسصة امل حف ) (24 -/ب22اجمللد العاشر, لوحة ) (4)
 يف ) (: )ذكره(. (5)
 .(325انظر: قرير ألفاظ ال نبيه ).  القذب الرمي واملراد هنا الرمي ابلزن (6)
  -10/190(. والرو ة )11/320أي أجد ترجيحا يف املذه . وانظر: الشري الكب  للرافعي )  (7)

191.) 
 ما ب  املعقوف   ااق  من )و(. (8)
 أ(./170) (9)
 ما ب  املعقوف   ااق  من )و(. (10)
 (.13/155حبر املذه  ) (11)
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، كان بكر ا:  وإن أقروا مبا يوجبه لكن قالوا،    القصََََّّّّا أي يسََََّّّّق  ؛(1)احلديقروا مبا يوج   
حكُم ق ِل الزاين  ؛وحكُم قطِع يد السََََََّّّّّّارو  ,(2)[ هبو يبث]  وعلى القاتل البينة  ,مفالقو  قوء
 .(3)فيصا تقد 
 :فرع

وكان ، (5)(من نفسه)   رب   عَ طْ إنسانإ قَ  (4)[دَ صَ فلو قَ   :]فإن قيل:  قا  يف ايحياء
فهو ، نعم: فََّّإن قل م؟ تََّّل عليََّّهاقََّّ هََّّل ي، مبََّّا ي د  إه ق ََّّلر  عنََّّه إال بق ََّّا  (6)[نعميُ ]ال 
ا (7)[ويف]ألنَّه هالجُي نفس  خوفَّ ا من إهالجي  رب   ,حمَّا  : قلنَّا .إهالكهَّا إهالكَّه أيضََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ 

اََََََّّّّّّبيل املنكرات  (9)[حسََََََّّّّّّم]بل الغرُن ، إذ ليس الغرن حفَ   رفه  ,(8)[يقاتله ومينعه]
وهو كدفع ، معصَََّّّية ؛وقطُع  رب نفسَََّّّه، ليس معصَََّّّية  ؛(10)وق له يف احلسَََّّّبة  .واملعاصَََّّّي

ائَّل عن مَّاِ  مسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّلم  مبَّا   فهو جَّائز ال على معىن أن نفَّد ، ذيت على نفسَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّهالصَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ 
وق له ، معصََّّية ؛فإن ذل: حرا  لكن قصََّّده أخذ الدرهم، مسََّّلم برويملسََّّلم   (11)[درمها]

 .(13)املعصية ليس مبعصية   (12)[عن]يف الدفع 
 :وي فرع على رعاية ال دري  مسائل

 ؟يََّثَُّبَق ويقاتلهل يلزمه ذل: أ  له أن ، لو قدر املصََََََّّّّّّو  عليه على اءرب : األوه
 

(. والرو ََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّة  12/358(. والبيََََّّّّان للعصراين )13/221احلََََّّّّد: احلََََّّّّاو  )انظر مََََّّّّا يوجََََّّّّ   (1)
(10/86.) 
 يف النسص  : )بثبوته(, ولعل الصحي  ما أثب ناه. (2)
 (.10/190(. والرو ة )11/319وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (3)
 واملثبق من ايحياء. يف النسص  : )إن ق ل أو قصد(, (4)
 ز،دة من ايحياء. القوا ما ب    (5)
 (: )مي نع(.ويف ) (6)
 (, واملثبق من )و(, وهو املوافق ملا ذكره الغزا .يفيف ) (: ) (7)
 يف )و(: )مينعه ويقابله(. (8)
 يف النسص  : )حف (, واملثبق من ايحياء. (9)
ال عريفات الفقهية   انظر: هي األمر ابملعروب إذا ظهر تركه, والنهي عن املنكر إذا ظهر فعله.  (10)
(18( ,)79.) 
 يف ) (: )ردمها(, واملثبق من )و(, وهو املوافق ملا ذكره الغزا . (11)
 للغزا .ايحياء يف النسص  : )غ (, واملثبق من  (12)
 (.324 -2/323ايحياء ) (13)
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يلزمََّّه  :أظهرمهََّّا ,أظهرمهََّّا فيََّّه قوالن، ولألصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّحََّّاب فيهصََّّا  ريقََّّان ,(2)(1)فيََّّه نصَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّان
وبنامها بعضَََّّّهم على   ,(5)وجز  مبقابله يف مو َََّّّع  آخر (4)وهو أظهر عند الغزا   ,(3)اءرب 

 .وإال فال، لزمه اءرب  ؛جي : فإن قلنا، اخلالب يف وجوب الدفع
وجوب  ؛لكن األوجه، الأو  وجوب الدفعب اََََََََّّّّّّّّواء قلنا  ر  جااخلالب  :وقا  ايما 

 .(6)اءرب على القو   واز االا سال 
ن مبو َََََّّّّّع  وقدرة املصَََََّّّّّو  عليه على ال حصَََََُّّّّّّ  .القطع بوجوب اءرب :  والطريق الثاين

 .(9)كقدرته على اءروب ؛  قصيه (8)االل جاء إه فئة (7)[وعلى] آخر
[لإ حْ ]فَ ما لو صََََََََََّّّّّّّّّّا  عليه  :على هذا  (10)ابن ك وبىن القا ََََََََََّّّّّّّّّّي 

وقدر على ، (11)
جي  اءرب إذا صََََََََََّّّّّّّّّّا  عليه : إن قلنا؟  هل يلزمه  ََََََََََّّّّّّّّّّصانه، وق له دفع ا،  فلم يهرب  اءرب 
 .(12)وإال فال،  صنه ؛إنسانإ 

مأكوال  وأي يصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ   أو  ,فإن كان الفحُل غ  مأكو ،  يُنظر؟ وما الذ  يضََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّصنه
 ؟أكله  ل هل أنه على انبىن  ؛املذب   وأصََََََََََّّّّّّّّّّاب  مأكوال    كان  وإن  ،قيص ه  مجيعُ  لزمه  ؛املذب 
 .ذحبها أوجبنا إذا املو وءة البهيصة حل يف كالوجه  وجهان وفيه

 

 .(4/116(. وانظر: ااىن املطال  )6/44, )(6/35األ  ) (1)
 .(8املنها  )انظر:   .نص هو نص الشافعي )رهه  (ال (2)
 (.188 -10/187(. والرو ة )11/320وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (3)
 .(2/186. وانظر: الوجيز )(6/531الواي  ) (4)
 أي أجد. (5)
 (.17/372 اية املطل  ) (6)
 يف )و(: )أو على(. (7)
 ب(./170) (8)
 (.2/603 اية املطل  ) (9)
الدينور , صََََََّّّّّّاح  أن احلسََََََّّّّّّ  بن القطان وحضََََََّّّّّّر  يواََََََّّّّّّف بن أهد بن ك  ( أبو القااََََََّّّّّّم, 10)

 بقات  و  .(17/184) ا  أعال  النبالء للذهيبانظر:  .  انة مخس وأربع مائةجملس الداركي, تويف  
 .  (4/359)الشافعية الكبى للسبكي 

يف النسََََََّّّّّّص  : )فحله(, واملثبق موافق ملا نقله عنه النوو  يف الرو ََََََّّّّّّة, وللصعقو ؛ إذ كيف  (11)
 َيضصن اينسان ما ميلكه.

 (.10/195رو ة الطالب  )(. و 11/326انظر: الشري الكب  للرافعي ) (12)
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 قيص ها  ب  النقص (1) أر    ََََََّّّّّّصن ؛لق  :قلنا وإن  .قيص ها   ََََََّّّّّّصن ؛لق ال :قلنا  فإن
 .ورد ها ،ومذبوحة حية

 .(2)ال أ  املذب  يقصد أن ب  فرو   غ  من األكل حل يف تردد ا ك  ابن وأبدى
 ما إال عليه املصََََََّّّّّّو  جيد أي لكن العصََََََّّّّّّا أو ابلسََََََّّّّّّو  يندفع الصََََََّّّّّّائلُ  كان  لو  :الثانية

 .(3)نعم :أظهرمها ؛وجهان فيه ؟به الضرب  له فهل ،والسك  كالسيف جيرحه
 قا  ؟يضََََََََََََّّّّّّّّّّّّصنه هل  ،مي  ا  اجنين فألقق ،فدفعها  إنسََََََََََََّّّّّّّّّّّّان على احلامل  صََََََََََََّّّّّّّّّّّّالق  ولو
 إه املسََّّلم فا ََّّطر ،مبسََّّلم الق ا  يف املشََّّرجي ترتس إذا ما على  بناء    وجه  ُ  صل  :القا ََّّي
 .(5)(4)فال وإال ،هنا  صن ؛جي  :قلنا إن :قوالن القصا  ففي ،فق له الرمي

 ،عليه يقدر ما   يسََََََّّّّّّر  عضََََََّّّّّّوه ختليص  له  كان ؛غ ها  أو  إنسََََََّّّّّّان    يد عل   لو  :الثالثة
 مَّا وختليص ،-غ مهَّا املعضََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّون كَّان إن-  بيَّديَّه أو األخرى بيَّده حلييَّه فَّ:ُّ  أمكنَّه فَّإن

ه  فيه من يده فسَََََّّّّّل   ميكن أي فإن  ،ليرتكه  (7)شَََََّّّّّدقه يف  هبَ رَ  ََََََّّّّّ   ؛ميكن (6)[أي]  وإن ،فعل ؛عضَََََّّّّّ 
 .(10) صان فال ؛بعضها أو أانانه (9)(8)[تْ رَ دَ نَ ف]

ا  العانُّ  كان  اَََََّّّّّواء  :(11)(ر َََََّّّّّي   عنه) الشَََََّّّّّافعي قا 
 
 نفس ألن ,مظلوم ا أو  ظامل

 

البائع إذا ا لع على عي  يف املبيع. وأرو  اجلنا،ت واجلراحات  هو الذ  ذخذه املشَّرت  من  (1)
 :من ذل:؛ أل ا جابرة ءا عصا حصَََََّّّّّل فيها من النقص. و ي أرشَََََّّّّّا ألنه من أاَََََّّّّّباب النزاع، يقا 

لنهاية يف غري  احلدي  (. وا6/263نظر: لسََََََََََََّّّّّّّّّّّّان العرب )ق ب  القو  إذا أوقعق بينهم. اشََََََََََََّّّّّّّّّّّّْ أر  
 (.1/39واألثر )

 (.10/195طالب  )رو ة ال (2)
 (.10/187(. والرو ة )11/321وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (3)
 (.396ف اوى القا ي حس  ) (4)
 (.10/246(. والرو ة )11/399املع صد أنه ال قصا . انظر: الشري الكب  للرافعي ) (5)
 ما ب  املعقوف   ااق  من ) (. (6)
 (.1/476املعجم الواي  )انظر:  الشدو: جان  الفم مما قق اخلد.  (7)
 ( بدون تنقي , واملثبق موافق ملا ذكره فقهاء الشافعية. فـىدرتيف ) (: )فبدرت(, ويف )و(: )  (8)
 (.5/409مقاييس اللغة )انظر:  اقطق.  (9)
 (.10/188)(. والرو ة 11/321وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (10)
حمصد بن إدريس, أبو عبد   القرشَََََّّّّّي الشَََََّّّّّافعي, ولد بغزة اَََََّّّّّنة مخسَََََّّّّّ  ومائة, وأخذ العلم  (11)

وداود بن عبد الرهن العطار، وعصه؛ حمصد بن   -مفن مكة  -ببلده عن: مسَََََََََََّّّّّّّّّّّلم بن خالد الزجني  
أن بكر   واََّّفيان بن عيينة، وعبد الرهن بن -فهو ابن عم العباس جد الشََّّافعي  -علي بن شََّّافع 

= 
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 .(1)حا  بكل حمر  العل
 غ  من اب داء    ,أاََََََََّّّّّّّّنانه اََََََََّّّّّّّّقطق  ولو هاذب   فيه من  يده  ينزع  أن له  املاورد   وأجاز

 .(2)وبوه حلييه بف:  نزعها عن عجز  
 ،آخر عضَََََّّّّّو     َََََّّّّّربُ  له  يكن أي  ؛منه  ونزعها فيه بضَََََّّّّّرب    يده خيلص  أن أمكنه  ومهصا

ا جيد أي  فإن  بفقء أو  حلييه بعل أو  بطنه يف السَََّّّك  يضَََّّّع   ن  آخر عضَََّّّو   بفقد إال خملصَََّّّ 
 اجلصهور وأخذ  ،(4)فيه  وخالفه  ، َََََََّّّّّّّصن ذل:  فعل  إذا أنه  (3)املزين  روى ؟ذل:   له فهل  ،عينه
 على النص نز يُ  أن  أراه الذ  :ايما  وقا   ،به بعضَََّّّهم وأخذ  ،النص    وأتولوا  ،املزين قاله  مبا
 إليه  (7)[ين هي]  كان  فإن  ،(6)عضو   فسادِ   أو ق ل   إه  ين هي  (5)]ال[ اجلاين قصد  كان إذا  ما

 عليه املصَََّّّو  ب سَََّّّلي  القطعُ  فالوجه  ؛ابلدفع  اجلناية  به  الذ  العضَََّّّو صليخت  ي أتى ال  وكان
 .(9)(8)الدفع على

 أو  كان  وااَََََََّّّّّّّع ا  ,(11)اببه   ِ صَََََََِّّّّّّّ  من إنسَََََََّّّّّّّان  َحَر ِ  إه إنسَََََََّّّّّّّانإ   نظر إذا  :(10)[عةالراب] 

 

املليكي، واَّعيد بن اَّاأي، وفضَّيل بن عيان، ومن م لفاته: الراَّالة, وك اب اال , وخم لف احلدي  
,  (1/73)(, 1/71)مناق  الشافعي للبيهقي  انظر:  وتويف مبصر انة أربع ومائ  . , وغ ها الكث 

 (.10/6)ا  أعال  النبالء  و  .(2/299, )(2/297) ,(1/246) ,(1/78, )(1/76)
 .(6/29  للشافعي )األانظر:   (1)
 .(457 -13/456احلاو  )انظر:   (2)
, حدث انة مخس وابع  ومائةاملصر , ولد   أبو إبراهيم, إ اعيل بن  ىي بن إ اعيل املزين( 3)

اجلامع   :صَََََََََََّّّّّّّّّّّنف ك با كث ة, روى عنه ابن خزمية والطحاو , عن الشَََََََََََّّّّّّّّّّّافعي ونعيم بن هاد وغ مها
 بقات الشَََّّّافعية انظر:   وتويف اَََّّّنة أربع واَََّّّ   ومائ  .,  الكب  واجلامع الصَََّّّغ  واملص صَََّّّر واملنثور

 (.1/58(. و بقات الشافعية البن قا ي شهبة )95 -2/93الكبى للسبكي )
 (.8/375خم صر املزين ) (4)
 واملثبق من )و(, وهو املوافق ملا ذكره ايما . ما ب  املعقوف   ااق  من ) (, (5)
 أ(./171) (6)
 يف النسص  : )ال ين هي(, واملثبق من  اية املطل  لإلما . (7)
 (.17/374 اية املطل  ) (8)
املع صد أنه إن أي ميكنه إال بعضَََّّّو آخر،  ن يبع  بطنه، أو يفقأ عينه، أو يعصَََّّّر خصَََّّّييه، فله   (9)

 (.10/188(. والرو ة )11/321كب  للرافعي )ذل:. انظر: الشري ال
 يف ) (: )الرابع(. (10)
 (.8/360)  انظر: احملكم واحملي  االعظمَشقيه.  (11)
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ا  ,(2)نق   أو  ,(1)ُكو ة  أو  ، َََََََََّّّّّّّّّيق ا  عينه رميُ  له  جاز  ؛ين هِ  فلم  ،الدار  صَََََََََّّّّّّّّّاح   فنهاه  ،عصد 
 أصََََََََََّّّّّّّّّّاوا  نفإ  .به يُرمى  مما بوها أو  ,(4)بندقة  أو  ,(3)َمْدَرة  أو ،كحصََََََََََّّّّّّّّّّاة    ,خفيف بشََََََََََّّّّّّّّّّيء  
 .(5)النفس إه ارى وإن يضصن أي ؛فجرحه منها قريبا أصاب  أو فأعصاها

ط لع  ثبق  ولو  :(عنهر َّي    ) الشَّافعي قا 
ُ
 ااَّ غاث  ؛اخلفيف ابلشَّيء رميه  بعد امل

 أي إنف  ،(6)تعاه    ينشََََّّّّده  أن  أحببقُ  ؛غوث  مو ََََّّّّع يف يكن أي  فإن  ،الدار  صََََّّّّاح  عليه
 ،قود وال ،عقل فال نفسََََّّّّه على أتى ولو  ،يردعه  مبا  ويناله  ،ابلسََََّّّّالي  يضََََّّّّربه أن فله  ؛ينكف

 إذا أما .وال طلُّع النظر تعص د إذا إال  عينه رمي  له  وليس ،عليه السََََََََََََّّّّّّّّّّّّلطان أعانه  ؛يناله أي  إنف
 رماه فإن ،ذل:   له فليس  ؛(7)[احلا ] الدار  صَََََّّّّّاح  وعِلم  ،اتفاق ا بصَََََّّّّّره  ووقع ،خمطئ ا  كان

ا] أكن أي :الناظر فقا  فأصابه  .(9)شيء الرامي يلز  أي ؛شيء على أ لع وأي ،(8)[قاصد 
 يد ُّ   ما  (10)ايما   كال   ويف  ،قصده  ي حقق  أي  وإن  الرمي  جواز  هذا ويف  :الرافعي  قا 

 .(11)حسن وهو ،احلا  ي ب    حىت يرمي ال أن ه على
 ,( 13)نعم  :-(12)منصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّو  إنَّه :وقيَّل-  أظهرمهَّا  ,وجهَّان إنَّذاره قبَّل  رميَّه جواز ويف

ائل دفع يف لل دري  خمالف ا هذا فيكون  ،يرميه  أن قبل  ينذره  أن ُيسَََّّّ ح  لكن  وموافق ا ،الصَََّّّ 

 

 (.1329القاموس احملي  )انظر:  اخلرو يف احلائ .  (1)
 (.1/765لسان العرب )انظر:  الثق  يف أ  شيء كان.  (2)
 (.5/162)لسان العرب انظر:  قطع الط  اليابس.   (3)
 (.1/46ال عريفات الفقهية )انظر:     مدور يرمى به.   (4)
 (.10/191(. والرو ة )11/322وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (5)
الع    انظر: .َنشَََّد يَنشَُّد فالنإ فالن ، إذا قا : نشَّدُت: ابت والر حم، أ : اَّأل : ابت وابلر حم (6)
 و بوها.أ(. قلُق _احملقق_: أ : يقو  له: انشدجي   أن تنصرب,  6/243)
 ما ب  املعقوف   ااق  من )و(. (7)
 يف )و(: )قاصر ا(. (8)
 (.6/32األ  للشافعي ) (9)
 (.17/375اية املطل  )  (10)
 (.11/323الشري الكب  ) (11)
ولو ثبَّق مطلعَّا ال مي نع من الرجوع بعَّد مسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّأل َّه أن يرجع أو بعَّد (: "6/34قَّا  يف األ  ) (12)

رميه ابلشَّيء اخلفيف ااَّ غاث عليه، فإن أي يكن يف مو َّع غوث أحببق أن ينشَّده فإن أي مي نع يف 
 ."ربه ابلسالي وأن يناله مبا يردعهاال الع فله أن يضمو ع الغوث وغ ه من النزوع عن 

 (.10/192(. والرو ة )11/323وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (13)
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ن  (1)[جيوز]  أن ه  به انفرد  وملا  ،املاورد    ريقة على  املعضَّو َّة لليد
َ
 ابمرأة   يزين  رجال   شَّاهد  مل

 فإن  ،ابالنصََََََّّّّّّراب  وذمره ،ال طلع عن  ويزجره ،أو ال    ينذره  بل ،ال  :واثنيهصا  .ق له إه  املبادرة
 .(2)خالب بال االنصراب بعد عينه رمي له وليس ،رماه ؛أصر  

 رمي جيز أي ،يسََََّّّّ صع  الباب  على  وقف أو  ،ُكو ة  أو  ،الباب  صََََّّّّ  على  أذنه و ََََّّّّع  ولو
 .(3)أذنه

 أ عَّه وأي ،الع  منزلَّة األذن تنزيَّل  :(4)شََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيصي عن ال عَّاليق بعل ويف :ايمَّا  قَّا 
ا ذكرتُه وإمنا ،ابملعلِيق أثق وال ،منه  .(5)غل  أن ه على تنبيه 

ا حبكاي ه الغزا  وأغرب   .(6)وجه 
ا الدار  ابب  كان  ولو  حصَََّّّلق (7)ثلصة أو ،وااَََّّّعة  وةك من نظر أو  ،منه فنظر  مف وح 

 ونظر وقف وإن  ،بصََََّّّّره يغل    أن واألوه  ،عينه قصََََّّّّد جيوز  فال  ؛جم از ا  كان فإن  ،اجلدار يف
 :فوجهان ؛(8)[]م عصدا  

 عند  وأظهرمها  .ابلنظر  (11)ل عديه  ,جيوز  :(10)(9)حامد  أبو الشََََََََََََّّّّّّّّّّّّيخ قا   وبه  ،أحدمها

 

 ما ب  املعقوف   ااق  من ) (. (1)
 (.10/194(. والرو ة )11/325(. والشري الكب  )12/82انظر: البيان للعصراين ) (2)
 (.10/194(. والرو ة )11/323املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي )وهو   (3)
هو والده, أبو حمصد, عبد   بن يواَََََََََّّّّّّّّّف اجلويين األب,  ع احلدي  من القفا  وعدنن بن   (4)

تويف بنيسَََََََّّّّّّّابور اَََََََّّّّّّّنة  ان , حمصد الضَََََََّّّّّّّيب روى عنه ابنه إما  احلرم  واَََََََّّّّّّّهل بن إبراهيم املسَََََََّّّّّّّجد 
الشََََّّّّيخ مقدمة و (. 5/75(, )5/73)  بقات الشََََّّّّافعية الكبى للسََََّّّّبكيظر:  انوثالث  وأربعصائة. 
 (.179حمقق ك اب  اية املطل  يف دراية املذه  يما  احلرم  اجلويين ) عبد العظيم الدي 

 (.17/379 اية املطل  ) (5)
 (.6/533الواي  ) (6)
 (.5/1881الصحاي ج  اللغة )  انظر: الثَُّْلَصُة: اخللل يف احلائ  وغ ه. (7)
ا(. (8)  يف ) (: )مع صد 
ولد اََََََََََّّّّّّّّّّنة أربع وأربع  وثال ائة, تفقه على  أهد بن حمصد بن أهد االاََََََََََّّّّّّّّّّفراييين,  , أبو حامد ( 9)

روى عنَّه و  ,وحَّدث عن عبَّد   بن عَّد  وأن بكر اي َّاعيلي, الشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيص  ابن املرزابن والَّداركي
,  (4/61) بقات الشَََََََّّّّّّّافعية الكبى للسَََََََّّّّّّّبكي انظر:  . وأربعصائةاَََََََّّّّّّّنة اَََََََّّّّّّّق وتويف ,  اَََََََّّّّّّّليم الراز 

(4/65). 
 (.13/158حبر املذه  ) (10)
 ب(./171) (11)



 

 

 

68 

 

 اجلواهر البحرية

 .(3) ِصن رماه ولو ,(2)املنع :مجاعة عليه واق صر ،(1)البغو 
 .الوقوب من منعه لصََََََََّّّّّّّّاحبها  كان  ؛(4)الدار حر  يف  وقف  لو  أن ه عليه الرو،ين وفر ع

 .(6)النظر من منعه وله ،الوقوب من منعه له يكن أي؛(5)الطريق[ ]ابحة يف وقف وإن
 .( 7)املئذنة من  امل ذن نظر أو  ،نفسََّّه اََّّط  من نظر  لو  فيصا الوجه   البغو  وأجرى

 .( 10)(9)الََّّدار رب  من  يتفر  ال (8)]ألنََّّه[ ,عينََّّه قصََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّد جواز هنََّّا واألظهر :الرافعي قََّّا 
 .مجاعة به وَجز  :قلقُ 

 أو ،الشَََّّّارع يف أو  ،نفسَََّّّه ِمل:  يف واقف ا  الناظر  يكون  أن ب  الرمي  جواز يف فرو وال
 وجهإ   وفيه  .(11)الناس حر  إه النظر مد ملكه يف للواقف  ليس إذ ,األاَّفل منسَّدة  اَّكة   يف

 .إليه املنظور ِمل:  يف وقف إذا إال قصده له جيوز ال أن ه  عيف
 دخل لو وكذا  ،رميه  له يكن أي  ؛نظر إليه فنظر  العورة مكشََََََّّّّّّوب  ريق   يف جلس  ولو

 . (12)ال أ   الباب  أغلق  اواءإ   ،رميه  له  يكن أي  ؛نظر  إليه فنظر  ،عورته  فكشف املسجد  رجل
 اََََّّّّواءإ    ََََِّّّّصن  ؛رماه فلو  ،رميه  له يكن  أي ؛أعصى الشََََّّّّق  أو الباب  يف  الواقف كان  ولو

 .(13)ال أو عصاه عرب

 

 ."وهو األص "( إال أنه قا :  7/436ال هذي  للبغو  ) (1)
 (.10/193وهو املع صد. انظر: الرو ة ) (2)
 (.11/325الشري الكب  )  :( املنع. وانظر10/193صح  النوو  يف الرو ة ) (3)
احملكم واحملي  األعظم   انظر: حر  الَََّّّدار: مَََّّّا أ ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيف إليهَََّّّا وكَََّّّان من حقوقهَََّّّا ومرافقهَََّّّا. (4)
(3/329.) 
 يف النسص  : )واطه(, واملثبق من البحر. (5)
 (.13/158حبر املذه  ) (6)
 (.7/436ال هذي  للبغو  ) (7)
 يف النسص  : )الذ (, واملثبق من الشري الكب . (8)
 (.11/325الشري الكب  ) (9)
 (.10/193(. والرو ة )11/325وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (10)
 (.10/191(. والرو ة )11/322وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (11)
 (.10/193(. والرو ة )11/325ع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي )وهو امل (12)
 (.10/193(. والرو ة )11/325وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (13)
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 .(1)الوجه  أظهر يف امرأة أو رجال   امل طلع يكون أن ب  كله ذل:  يف فرو وال
 .رميها جيوز ال :وقيل
 .وابلعكس املرأة إه الرجل نظر من أخف ؛املرأة إه واملرأة ,الرجل إه الرجل ونظر
 نسَََََََّّّّّّّاء فيه  كان إذا فأم ا ،مسَََََََّّّّّّّ رتات  غ  حر إ   البيق يف كان  إذا  فيصا تقد    ما  ومجيع

 :أوجه ثالثة الناظر رمي جواز ففي ؛العورة امس ورو  (2)[رجا ] أو ،مس رتات 
 الرافعي وأحلق .رجا  إال فيها يكن أي  إن  جيوز وال  ،نسََََََََََّّّّّّّّّّاء  فيها  كان إن  جيوز  :ااثلثه
 النَََّّّاظر نظر مي َََّّّد وال ،منعطف أو بيَََّّّق   يف كني  إذا مَََّّّا ؛ابلثيَََّّّاب  ت املسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ رتا ابلنسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّوة

 .(4)(3)إليهن]
 .(5)خالب بال الناظر رمي له جاز العورة مكشوب البيق يف الرجل كان ولو
 على رميََََّّّّه جيز أي ؛حمر    أو ،أمََََّّّّة   أو زوجََََّّّّة من الََََّّّّدار يف حر إ  (6)[للنََََّّّّاظر كََََّّّّان ولو

ا النَّاظر كَّان ولو ،(7)فيَّه خالب ال أنَّ ه :الغزا  وادعى .املشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّهور الصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّحي   حلر  حمرمَّ 
 يقا   :(10)البندنيجي وقا   ,(9)(8)جمر دة احلرمة  تكون  أن إال  رميه له  يكن أي ؛الدار  صََََّّّّاح 

 ،( 11)األجنيب من حل   ما  منه حل    ؛ينصََّّرب أي فإن  ,"مكشََّّوفة عورة  هنا  فإن    ،انصََّّرب"  :له
 

 (.10/193(. والرو ة )11/325وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (1)
 يف )و(: )نساء(. (2)
 (.11/324الشري الكب  ) (3)
 (.10/193(. والرو ة )11/324املع صد جواز الرمي مطلقا. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (4)
(. وكفاية 10/193(. والرو ََّّة )11/324(. والشََّّري الكب  )13/158انظر: حبر املذه  ) (5)

 (.16/298النبيه )
 ما ب  املعقوف   ااق  من )و(. (6)
 (.6/533الواي  ) (7)
البج مي على شَََّّّري    حاشَََّّّي ه. انظر:  والركبة, إذ هي عورة اْلَصْحَر ِ أ : مكشَََّّّوفة ما ب  السَََّّّرة  (8)

 .(4/240املنه  )
 (.193 -10/192(. والرو ة )11/324وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (9)
ولد ببندني   , وأربعصائةقا  بعضََََّّّّهم ولد اََََّّّّنة اََََّّّّبع    البندنيجي, حمصد بن هبة  ( أبو نصََََّّّّر,  10)

كان من كبار أصََََّّّّحاب    بقرب بغداد اََََّّّّنة مخس وتسََََّّّّع  وأربعصائة, نزيل مكة ويعرب بفقيه احلر ,
 بقات الشََََّّّّافعية  انظر:  اََََّّّّنة مخس وتسََََّّّّع  وأربعصائة مبكة. وتويف الشََََّّّّيخ أن إاََََّّّّحاو الشََََّّّّ از ,  

 (.1/273). و بقات الشافعية البن قا ي شهبة  (4/207)الكبى للسبكي  
 (.16/298كفاية النبيه )  (11)
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 .لل دري  مراعاة منه هذا
 كان (1)[إن]  .األجان  على  ر   كصا  املنااَََََََََََّّّّّّّّّّّب  على ال طلع  ُر   :املاورد  وقا 

 ؛رميَّه جيز أي ؛األبوين كَّأحَّد ؛قَّذب حَّد وال قصَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّا  إليَّه للصنظور عليَّه جيَّ  ال النَّاظر
 فإن ؛(3)[يُنظر  مث   َََََََََََََِّّّّّّّّّّّّّصن.]  ؛عينه ففقأ  رماه فإن  ،ذبالق حدك ُ د فال  ،حد  نوع  (2)ألنه
بهةإ   فهو  ؛مكشَََََََََََّّّّّّّّّّّوفها كان  وإن ،القود لزمه  ؛العورة  مسَََََََََََّّّّّّّّّّّ ور  إليه نظره عند  كان  يف له  شَََََََََََُّّّّّّّّّّّ

 والعصَّ ات  واألخوات  وايخوة  (4)[والبنَّات ] األبنَّاء كَّأحَّد عليَّه  جيبَّان كَّان وإن ,اََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّقو َّه
 أن الشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيخ قو  ظَّاهر وهو- أحَّدمهَّا  :وجهَّان  رميَّه  جواز ففي ؛(5)[واخلَّاالت  واألخوا ]

 وأمَّ ا .رمَّاه إن ويضََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّصن ،ال  :(7)هريرة أن ابن قو  :والثَّاين  .كَّاألجَّانَّ  ,(6)نعم  :-حَّامَّد
 .(9)فكاألجان  ؛واألخوا  األعصا  كأوالد وبينهم بينه (8)]حَمَْرِمي ة[ ال َمن

 وإن ،القصَََََّّّّّا  لزمه  ؛غ ها أو  عينه وأفلق فرماه الرمي  جواز  شَََََّّّّّرائ   صَََََّّّّّل أي  وإذا 
 القصََََََََّّّّّّّّا  من الضََََََََّّّّّّّّصان  به تعل ق ؛يق ل  حجر أو  (10)ابةبنشََََََََّّّّّّّّي   اهفرم اجلواز  شََََََََّّّّّّّّرائ  مُجعق
 .يضصن ال أن ه بعيد وجهإ  وفيه .(11)والدية

 .(12)فوجهان ,غ ها فرمى همُيكن أي فإن ،رمُيها أمكن إذا الع  غ  رمي دقصِ يَ  وال

 

 هكذا يف النسص  . (1)
 أ(./172) (2)
 ما ب  املعقوف   مكرر يف )و(. (3)
 يف ) ( )وايبنات(, واملثبق من )و(, وهو املوافق ملا ذكره املاورد . (4)
 يف )و(: )واخلاالت واألخوا (. (5)
 (.13/158حبر املذه  ) (6)
ورفعائهم املشَّهور ا ه الطائر   , أحد عظصاء األصَّحابالبغداد احلسَّن بن احلسَّ   أبو على,( 7)
كَّان أحَّد شََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيوش   القَّا ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيالفقيَّه "جريخ بغَّداد  يفاآلفَّاو ذكره, قَّا  فيَّه اخلطيَّ  وقَّد ذكره  يف

الفروع حمفوظة وأقواله فيها مسََّّطورة" وتفقه على ابن اََّّري  وأىب إاََّّحاو   يفالشََّّافعي  وله مسََّّائل 
 بقات  . و (15/430)اََّّ  أعال  النبالء للذهيب انظر:  يف اََّّنة مخس وأربع  وثال ائة.  تو املروز , 

   .(3/256)الشافعية الكبى للسبكي 
 يف ) (: )حمرمة(. (8)
 (.463 -13/462احلاو  للصاورد  ) (9)
 (.1/224الصحاي ج  اللغة )  انظر:  اهم. (10)
 (.10/192(. والرو ة )11/324للرافعي )وهو املع صد. انظر: الشري الكب   (11)
 (.10/192(. والرو ة )11/324انظر: الشري الكب  للرافعي ) (12)
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ا مو َّع ا  أصَّاب  ولو  :البغو  قا   ,وجهان  فيه ؟يضَّصن فهل ،قصَّد  بال  عينه من  بعيد 
 .(2)يضصن ال أن ه :(1)[أصحهصا]

ا كان  فإن ،الع  غ   أصَّاب  إذا  أن ه  (3)الرو،ين ذكره ما  واألشَّبه :الرافعي قا   ال بعيد 
 .(5)يضصن أي ؛(4)[إليه] منها قريب ا كان وإن ، ِصن ؛إليه الع ُ  نمَ  أخيط

ا  الدار كانق  ولو  أي ؛غاصََََََََََّّّّّّّّّّب ا  فيها نمَ   كان  إن :(6)السََََََََََّّّّّّّّّّرخسََََََََََّّّّّّّّّّي قا   ،للناظر ملك 
 .(7)فوجهان مس ع  ا كان وإن ،ذل:  فله ؛ر امس أجِ  كان وإن ،الرمي يس حق

 

 يف النسص  : )أشبههصا(, واملثبق من ال هذي . (1)
 (.7/435ال هذي  للبغو  ) (2)
 (.13/159حبر املذه  ) (3)
 رافعي, والنوو , والرو،ين.(, واملثبق من )و(, وهو املوافق ملا ذكره الإليهايف ) (: ) (4)
 (.10/192رو ة الطالب  )هو عند النوو  أيضا يف (. و 11/324الشري الكب  ) (5)
وكان اَّنة أربع وتسَّع  ومائ  , , ولد يأبو على, زاهر بن أهد بن حمصد بن عيسَّى السَّرخسَّ ( 6)

قَّد قرأ على أن بكر بن جمَّاهَّد، وتفقَّه عنَّد أن إاََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّحَّاو املروز ، ودرس األدب على أن بكر بن  
اََََّّّّ  أعال  النبالء للذهيب  انظر:   .اََََّّّّنة تسََََّّّّع و ان  وثال ائةاألنبار ، وكان عنده )املو أ(, وتويف 

   .(294 -3/293)   بقات الشافعية الكبى للسبكيو  .(16/477)
 (.  194 -10/193رو ة الطالب  )و  (.11/325الكب  )الشري   (7)
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 :فروع
 كصا ويدفعه ,ابخلرو  ذمره  أن فله  ؛إذنه بغ   إنسَََََََََََّّّّّّّّّّّان   دار  إنسَََََََََََّّّّّّّّّّّانإ  دخل  لو :األو 

 .(1)أمواله اائر عن يدفعه
 (2)[املطلع] رمي يف وجهََّّان فيََّّه :البغو  قََّّا ] ؟والكال  اينََّّذار قبََّّل دفعََّّه لََّّه وهََّّل

 يكون أن ويشََََََََّّّّّّّّبه :الرافعي وقا   ،(5)(4)[ابجلواز الطي   أبو  القا ََََََََّّّّّّّّي وجز   .(3)اينذار قبل
َاَاْرِجِسيُّ  قا  وبه .الدفع أنواع كسائر (6)[ال قد ] اشرتا  األظهر

 .(9)(8)(7)امل
 .(10)مطلق ا األصحاب  عن الرو،ين وحكاه :قلق

 عليها القدرة مع غ ها  َََََََّّّّّّّرب   لو ىتح  ,لجْ الرِي  قصَََََََّّّّّّّد  ي ع ي  فهل الفعل  جيوز وحي 
 .(11)ال :أظهرمها ,وجهان فيه ؟ يضصن

 

 (.10/194(. والرو ة )11/325وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (1)
 يف )و(: )امل طلع(. (2)
 (.7/435ال هذي  للبغو  ) (3)
 ما ب  املعقوف   مكرر يف )و(. (4)
ه ابالنصََّّراب فإذا أي ينصََّّرب؛  قا  أكثر أصََّّحابنا: ال جيوز, بل ذمر (: "803قا  يف ال عليقة ) (5)

قا  القا َََََََََّّّّّّّّّي )رهه  (: و عق شَََََََََّّّّّّّّّيصنا أاب احلسَََََََََّّّّّّّّّن  (: "804وقا  يف مو َََََََََّّّّّّّّّع آخر )  " َََََََََّّّّّّّّّربه
يي )رهه  ( يقو  يف اال الع: جيوز له رمي عينه من قبل أن ذمره ابالنصَََََََّّّّّّّراب, وإذا   ْرِجسَََََََِّّّّّّّ َااََََََََّّّّّّّ

امل
 ."انصرب وإال  ربه بعد ام ناعه... مره ابالنصراب, فإن هجم عليه يف داره فإنه ذ

 .الشري الكب (, ويف )و(: بيان يسع كلصة, واملثبق من النوع امل قد يف ) (: ) (6)
يي النيسََََّّّّابور ,  ( 7) ْرِجسََََِّّّّ َااَََََّّّّ

اخذ عنه  , صََََّّّّح  أاب إاََََّّّّحاو املروز أبو احلسََََّّّّن, حمصد بن علي امل
 بقات الشَََََّّّّّافعية البن قا َََََّّّّّي شَََََّّّّّهبة  .  ائةأربع و ان  وثال اَََََّّّّّنة  تويف  , القا َََََّّّّّي أبو الطي  وغ ه

(1/166). 
 (.10/194الرو ة )(. و 11/325الشري الكب  ) (8)
 (.10/194املع صد أنه ال يدفعه قبل اينذار. وانظر: الرو ة ) (9)
ال جيوز ألحد أن يدخل دار أحد إال إبذن صَََََََََّّّّّّّّّري  وإن  "(: 13/159قا  يف حبر املذه  ) (10)

ا... وكَّذلَّ: إذا دخَّل فسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّطَّا َّه يف نديَّه وفيَّه حرم َّه أو ال حرمَّة لَّه فيَّه وفيَّه   كَّان البَّاب مف وحَّ 
ه فله  َََّّّربه وإن  خزان ه له دفعه وإن أتى ذل: على نفسَََّّّه... وهكذا إذا أراد دخو  منزله وكابره علي

 ."أتى ذل: على نفسه
 (.10/194(. والرو ة )11/325. انظر: الشري الكب  للرافعي )وهو املع صد  (11)
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 .(2)وجهان عينه رمي جواز ففي ،لغ ه حر  (1)[الدار] يف كان ولو
 .(4)البلد يف الدار حكمُ  الصحراء يف (3)الفسطا  وحكم
 يلزمه أي ؛مالكها مع  له حمر إ   يسكنها  دار ا  يدخل أن  رجلإ  أراد  لو  :الرو،ين قا   :الثاين
 ,الو ء شَََََََََّّّّّّّّّدةو   ،ابل نحن   ,بدخوله يشَََََََََّّّّّّّّّعر  أن الدخو  إرادة  عند عليه لكن  ،االاَََََََََّّّّّّّّّ ئذان

 إال الدخو  جيز أي ؛مغلق ا البابُ  (5)كان  فإن  .فيها  اَّاكن ا احملر   يكن أي وإن  ,العر،ن ليسَّ رت
ا  كَّان وإن  ،إبذن  .ال  :واثنيهصَّا ،جيَّ   :أحَّدمهَّا  ,وجهَّان  االاََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ ئَّذان وجوب  ففي مف وحَّ 
 .(6)واحلركة ابلنحنحة ؛ابلدخو  ايشعار ويلز 

ا اثنَّان قَّاتَّلت لو :الثَّالَّ   ؛مَّالَّه وأ اآلخر نفس منهصَّا كَّلٌّ  و لَّ َ  ،وعصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّبيَّة ظلصَّ 
  وخي لفان  ،الق ل قبل الظلم يف  (7)[م سََََّّّّاو،ن]  ،قاتله من يُقاد مظلو  واملق و   ,ظاأيإ  فالقاتل
 .(9)نفسه على  (8)[أتى] وإن  دفعه هفل   ؛اآلخر وقصده ،الق ا  عن  أحدمها  وقف  فإن  .بعده

 وأنكر ،"اخلرو  من ام نع ألنََّّه ق ل ََّّه" :وقََّّا  ،هلََّّ فق  رجََّّل   دار رجََّّلإ  دخََّّل لو :الرابع
 .(11)"قصدين ألنه ق ل ه" :قا  لو فيصا تقد  كصا البينة القاتل وعلى ,(10)ُصدِيو ؛الو 

 ،شَّاهر ا ،بسَّالي   هذا إه مقبال   هذا رأوا    م  بينة   أقا  ولو  :(   رهه) الشَّافعي قا 

 

 يف ) (: )دار(. (1)
 أي أجد املع صد عند الشافعية. (2)
 .(2/472. انظر: املصباي املن  )عربيق من الش   (3)
 (.10/194(. والرو ة )11/326وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (4)
 ب(./172) (5)
 .(9/189. وانظر: قفة احمل ا  )(13/161حبر املذه  ) (6)
 يف )و(: )ي ساو،ن(. (7)
 يف )و(: )أىب(. (8)
(.  13/160(. وحبر املََّّذهََّّ  )13/465أي أجََّّد املع صََّّد عنََّّد الشَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّافعيََّّة. وانظر: احلََّّاو  ) (9)

 (.7/431وال هذي  )
 أ : الو . (10)
 (.10/194(. والرو ة )11/326)وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي   (11)
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 .(2)دفعه القاتل وأن ،قصده أنه الظاهر ألن ؛(1)[هدرتهأ] ؛هذا على يزيدوا وأي
 دخوله  الح صا   ؛الدية دون الَقود ُتسََََََِّّّّّّق   الشََََََّّّّّّهادة هذه  أن وعند   :املاورد  قا 

 وال ،َقود فال  ؛"هادَ رَ وأَ " :ذلَّ:  مع  البينَّة قَّالَّق فَّإن) . لَّ    من (3)[ءرب  ]  ؛احلَّالَّة هَّذه على
ا معه (5)[ذكرت] وأي  ,داره  دخلَ   رأته  إ ا :قالق  ولو  ،(4)(دية  معه كان :قالق أو  ,اَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّالح 

  .(6)منه أُقيدَ  ؛مشهور غ  االي
 عنه (9)وه   مُث    ,(8)يده (7)فقطع ،بسََََََََََََّّّّّّّّّّّّالي  صََََََََََََّّّّّّّّّّّّحراء يف  إليه أقبل  أنه شََََََََََََّّّّّّّّّّّّهدت   ولو

 .(12)القاتل يدَ  به املق و  و صن ,منه (11)[ق دا] ؛فذحبه ،(10)فأدركه

 

 (, واملثبق من )و(, وهو املوافق ملا ذكره الشافعي.هدرتهيف ) (: ) (1)
ولو شَّهدوا أ م رأوا هذا مقبال إه هذا يف صَّحراء ال "(, ونص عبارته: 6/35  للشَّافعي )األ (2)

اََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّالي معَّه فق لَّه الرجَّل أقَّدتَّه بَّه؛ ألنَّه قَّد يقبَّل ايقبَّا  غ  املصوب مريَّدا لَّه وال داللَّة على أنَّه 
أقبل إليه ايقبا  املصوب فأ  اَََّّّالي شَََّّّهدوا أنه أقبل به إليه العصَََّّّا أو وهق أو قوس أو اَََّّّيف أو 

(. والرو ََََّّّّة 11/326رافعي )انظر: الشََََّّّّري الكب  لل. و "اهره أهدرتهق له وهو مقبل إليه شََََّّّّ غ ه، مث 
(10/194.) 
 يف ) (: )لقرب(. (3)
 أي أجده يف احلاو . القوا ما ب    (4)
 (, ولعل الصحي  ما أثب ناه.يذكريف النسص  : ) (5)
ولكن لو شََََََّّّّّّهدت البينة أنه دخل عليه بسََََََّّّّّّيف  "(, ونص عبارته: 465 -13/464او  )احل (6)

 ."موتور، أي يسق  وا قود، وال ديةغ  مشهور، وقوس غ  
 أ : قطع املصو  عليه. (7)
 أ : يد الصائل. (8)
 أ : الصائل. (9)
 أ : املصو  عليه. (10)
 يف )و(: )أقيد(. (11)
(. وحاشََََََّّّّّّية 13/160املذه  ) . وحبر(6/35األ  )  :انظرو  .أي أجد املع صد عند الشََََََّّّّّّافعية (12)

 .(4/170الرملي الكب  على أاىن املطال  )
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 البهائم   ( 1)  [ لفه]ت   فيصا   :   الثال   الباب 
 صََََّّّّاحبها معها  يكون  ال أن فإما  ؛بفصها  أو  برجلها أو  بيدها  شََََّّّّيئ ا  البهيصةُ  أتلفق إذا

 .معها يكون أو ،غ ه أو مال:   من
 .غ ه أو زرع   من ماال   وأتلفق ،أحدإ  معها يكون أال :األوه احلالة
 نم بعيدة   املراعي كانق إن  (2)إمجاع ا  صَََََََََََّّّّّّّّّّّاحبها على   َََََََََََّّّّّّّّّّّصان  فال  ؛ ار ا أتلف ه  فإن

 املزروعَّة (4)الريِحَّاب  ب  (3)السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّواقي حر  يف البهَّائم كَّانَّق أو بينهَّا كَّانَّق فَّإن ،املزارع
 :أظهرمها  ،وجهان الزرع من ت لفه  ما  صََََّّّّاحبها   ََََّّّّصان ففي  ؛راع    بال  إراََََّّّّاءا  يُع اد (5)[وال]
 .(6)نعم :-مجاعة إليه وما - واثنيهصا .ال

 غلقي (8)[ابب ] للبسَََََََََّّّّّّّّّ ان أو ,حمو  ا  الزرع  ونيك أن إال  ,(7) َََََََََّّّّّّّّّصنه  ؛ليال   أتلف ه  وإن
ا  صَََََّّّّّاحبه فرتكه  ،عليه   ،وأتلفق فدخلق  (9)[ويص ه ليال  ]  البهيصة  صَََََّّّّّاح  وأراَََََّّّّّل  ،مف وح 

 .(10)يضصن ال أنه :أصحهصا ؛فوجهان
 و فظو ا ،للرعي ليال   املواشي يرالون  فكانوا  النواحي  بعل يف  احلالة انعكسق  ولو

 

 .( بدون تنقي  ىتلف) (: ) (, ويف لفهي)يف )و(:   (1)
 .أي أجد من نقل ايمجاع من الشافعية, وانظر النقل اآليت عن النوو  وما حلقه من مصادر (2)
ج  العروس    انظر: احلر  يف األصَََََََّّّّّّّل: ما حو  الشَََََََّّّّّّّيء من احلقوو واملنافع، ومنه حر  الدار. (3)
(1/108.) 
 (.232قرير ألفاظ ال نبيه )  انظر: مجع َرحبة وهي املكان امل سع. (4)
 يف )و(: )فال(. (5)
للصزارع، أو كَّانَّق  فَّأمَّا إذا كَّانَّق املراعي م واََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّطَّة  (: "10/196قَّا  النوو  يف الرو ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّة ) (6)

البهائم ترعى يف حر  السََّّواقي، فال يع اد إراََّّاءا بال راع، فإن أراََّّلها، فصقصََّّر  ََّّامن ملا أفسََّّدته  
  : انظر(. و 329 -11/328. وبوه يف الشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّري الكب  للرافعي )"وإن كَّان  َّارا، هَّذا هو املَّذهَّ 

(. و َّايَّة املطلَّ   13/470)(. واحلَّاو  221(. وال نبيَّه )386(. واللبَّاب )8/375املص صََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّر )
(. وف َّاوى 85 -12/84(. والبيَّان )7/61(. وال هَّذيَّ  )13/164(. وحبر املَّذهَّ  )17/380)

(. وقفَََّّّة احمل َََّّّا  16/37(. وكفَََّّّايَََّّّة النبيَََّّّه )306(. ومنهَََّّّا  الطَََّّّالب  )2/705ابن الصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّالي )
(.  4/171(. وأاَََّّّىن املطال  )4/239)  الفقهية الكبى البن حجر اءي صي (. والف اوى9/202)

 .(8/42(. و اية احمل ا  )5/114والغرر البهية )
 (.10/195(. والرو ة )11/327وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (7)
 يف )و(: )بلن(. (8)
(9) .)  يف )و(: )ويص ه ليال 
 (.10/195وهو املع صد. انظر: الرو ة ) (10)
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 البهيصَّة رب  على فيجَّ  ينعكس احلكم أن  :أظهرمهَّا ؛فوجهَّان ،ليال   الزرع و فظون  ، َّار ا
 .(2)قوال   بعضهم رواه .الليل دون ابلنهار (1)أتلف ه ما  صان

 ،واخليل والبقر كايبل وحدها (3)[تُراََََََّّّّّّل]  مما  البهائم  كونت  أن ب  ذل:  يف فرو وال
 ما يضََََّّّّصنُ  ال  فإنه  ،صََََّّّّاحبها  معها  يكون أو  ،ذائب  وال  فيه  اََََّّّّباع ال  مو ََََّّّّع يف الغنم وكذا
 . ار ا ت لفه

 يف كصا ,(4)الصَََّّّحي  على  يضَََّّّصنه أي  ؛شَََّّّيئ ا فأتلفق البلد  يف   ار ا  البهيصة أراَََّّّل  ولو
 يد ي  ب   غ ه  ل ل ة ألقى   ن تقصََََََّّّّّّ   إليه ُنسََََََّّّّّّ   أو ,معها  صََََََّّّّّّاحبها كان  ولو .اءصََََََّّّّّّحر ال

 .(5)قطع ا  صن ،فاب لعها الطائر
  ار ا  لفهت  ما   ََََََََََََّّّّّّّّّّّّصان ففي  ،حفظها عن  الزروع  أرابب  وعجزَ   املواشََََََََََََّّّّّّّّّّّّي كثرت   ولو
 .(6)وجهان

 .ابخ ياره وإرااءا الدابة  ب  تعلق إذا كله هذا
 من خمر جان ومها  ,(7)يضَََََّّّّّصن ال  أنه  :أصَََََّّّّّحهصا  ،فوجهان  يده من فل قانو  غلب ه  فإنْ 
 األصَّحاب  إه (9)الرو،ين ونسَّبه  ,(8)[واثنيهصا]  .الري  بغلبة السَّفين   اصَّطدا  يف القول 
 مالكها إذن بغ   ركبها كان إذا  فيصا  (11)البغو   به وقطع  ،(10)الرافعي عليه واق صَّر ،مطلق ا

 

 أ(./173) (1)
 (.10/196(. والرو ة )11/328الشري الكب  للرافعي )وهو املع صد. انظر:   (2)
 يف )و(: )يرال(. (3)
 (.10/197(. والرو ة )11/329املع صد أنه يضصن. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (4)
 (.10/200(. والرو ة )334, 11/330وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (5)
 (.16/39(. وكفاية النبيه )13/162ملذه  )(. وحبر ا13/469انظر: احلاو  ) (6)
 (.10/197(. والرو ة )11/329وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (7)
 هكذا يف النسص   بغ  ذكر م علقها. (8)
 .(13/471(. واحلاو  )163-13/162انظر: حبر املذه  ) (9)
, حي  قا  فيه:  (11/325الشََََََََّّّّّّّّري الكب  )اََََََََّّّّّّّّبق أن املع صد عنده أنه ال يضََََََََّّّّّّّّصن وانظر:   (10)
ومجيع ما ذكرن فيصا إذا تعلق إراََّّا  الدابة، و ََّّبطها ابخ ياره فأما إذا انفل ق، أي يضََّّصن ما ت لفه  "

 ."حبا 
ولو غلب ه الدابة، فأتلفق شَََََََّّّّّّّيئا، فللشَََََََّّّّّّّافعي فيه  "(: 8/238قا  البغو  يف شَََََََّّّّّّّري السَََََََّّّّّّّنة ) (11)

وقد صَََََََّّّّّّّ  عن النيب صَََََََّّّّّّّلى   عليه واَََََََّّّّّّّلم أنه قا : ملجري العجصاء جبار، واملعدن جبار، , قوالن 
 (.7/438ال هذي  ). وانظر:  "والبئر جبار«
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 حف  على األج  أن عنه  اَََََََّّّّّّّيأيت ما على منه  بناء (1)[وهو]  ،ل عديه  ,صَََََََّّّّّّّبيًّا  أو كان  ابلغ ا
 يفريِقوا أي (3)[إذ] فيه خيالفه غ هو   ,حفظها يف  ل فريطه  أراََّّلها إذا  (2)[ي لفه] ما يضََّّصن  املا 
 .غاصبها أو عليها يده و عِ  يف له ذنأ َمن (4)[مرأَ ] يكون أن ب 

 .(7)ي لف ما يضصن أي ؛عنها وغاب  ، (6)(5)[موات ] يف أو ملكه يف دابة   رب َ  ولو
 ،قطع ا  ََََََّّّّّّصن ؛ ََََََّّّّّّيق ا الطريق  كان فإن  ،(8)[غ ه أو  هدار ]  بفناء  ريق   يف  ربطها  ولو

 .(9)الصحي  على وااع ا كان إن وكذا
ِغَبة    تكن أي إذا مبا  املاورد   هصاوخصََََّّّّ   ِغَبة    كانق إن :وقا   ،(10)شَََََّّّّ  ،قطع ا  ََََّّّّصن  ؛شَََََّّّّ

 .(11)داره ناءبفِ  البئر حفرِ  يف القول  على مبين وهو
 حفرِ  يف فعلوا كصا  بدونه  أو ايما   إبذن  يرب َ   أن  ب  للفرو  ي عر وا وأي  :الرافعي قا 

  .(12)نفسه ملصلحة البئر
  ار ا  حقاََََّّّّر  إذا  الضََََّّّّصان وجوب  عد  يف فروَ   ال أنه  األصََََّّّّحاب   إ الو ق ضََََّّّّيمو 

   يكون  أن ب 
ُ
 ااَََََّّّّّ عارة  أو  ااَََََّّّّّ ئجار أو  إبيداع  ،يد عليها  له ممن  غ ه أو  مالكها  ءا  يرِي سََََََّّّّّ امل

 .وبوها
 , ار ا   لفهي  ما حفظها على  (13)[رجَ واملسَََََّّّّّ أ] عدَ املو  يضَََََّّّّّصن  :ف اويه يف البغو  وقا 

 

 يف ) (: )وهي(. (1)
 .هكذا يف النسص   (2)
 واملثبق من )و(, ولعله الصحي . (,إذايف ) (: ) (3)
 يف )و(: )أو(. (4)
 يف ) (: )مل: موات(. (5)
خلق من العصارة والسَََّّّكان فهي موات تسَََّّّصية ابملصَََّّّدر وقيل املوات  املوات: هي األرن الن  (6)

 .(2/583. انظر: املصباي املن  )األرن الن ال مال: ءا وال ين فع وا أحد 
 (.10/197(. والرو ة )11/330الشري الكب  للرافعي )وهو املع صد. انظر:   (7)
 يف ) (: )دار غ ه(. (8)
 (.10/197(. والرو ة )11/330وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (9)
غيابَةإ: إذا أي تع د  يف املشَّي. (10) ْغُ : هتيي  الشَّر, ونقة شََّ احملي  يف اللغة للصَّاح     انظر: الشَّ 

 (.4/544ابن عباد )
 (.13/472احلاو  للصاورد  ) (11)
 (.11/330الشري الكب  للرافعي ) (12)
 يف )و(: )أو املس أجر(. (13)
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 يف (2)العراقي   ريق يف بنقلَََََّّّّّه ظفرَ  إنَََََّّّّّه :وقَََََّّّّّا  .احلف  عليهصَََََّّّّّا فَََََّّّّّإن ,(1)[اصَََََّّّّّ ل فريطه]
 .(3)الغص 

  فظه ما (4)[حبسَّ ] احلف  عليهصا :يُقا  أن  ويشَّبه  ،توقف هذا ويف :الرافعي قا 
جي  .(5)املال 

 وتفري ُ   ، ار ا حفظه الزرع  صََََََََََّّّّّّّّّّاح  على  ألن   ؛يضََََََََََّّّّّّّّّّصنَ  أال  ينبغي  :(6)النوو  وقا 
 .(8)يضصنه الدابة مال:  (7)أن يف ي ثيِر إمنا األج 

 ,وأتلفق ،غ ه  أو (11) هصَّ فرف  إنسَّان    دار  دابةإ  دخلق (10)[ولو]  :(9)أيضَّ ا  فيها وقا 

 

  النسص  : )ل فريطها(, ولعل الصحي  ما أثب ناه.يف (1)
وتبعه مجاعة ال  صَّون عددا، أشَّهرهم: القا َّي   شَّيخ  ريقة العراقي ؛ أبو حامد االاَّفراييين, (2)

أبو احلسَََََّّّّّن املاورد , والقا َََََّّّّّي أبو الطي  الطب , والقا َََََّّّّّي أبو علي البندنيجي, واحملاملي, وأبو  
حمقق ك اب  اية  الشَََََّّّّّيخ عبد العظيم الدي مقدمة   :إاَََََّّّّّحاو الشَََََّّّّّ از , وابن أن عصَََََّّّّّرون. انظر
 (.133يين )املطل  يف دراية املذه  يما  احلرم  اجلو 

( اه ف اوى  10/201(, والنوو  يف الرو ََََََََّّّّّّّّة )11/335نسََََََََّّّّّّّّبها الرافعي يف الشََََََََّّّّّّّّري الكب  ) (3)
ولكن وجدهتا يف ف او  ابن    , ومثلها ما اَََََََََََّّّّّّّّّّّيأيت من املسَََََََََََّّّّّّّّّّّائل,يف ف او  البغو  اأي أجدهو  البغو 

وذتيََّّه يف الط رِيقََّّة  "(: 2/705قََّّا  ابن الصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّالي فيََّّه يف )(, و 2/705(, )2/703الصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّالي )
 هكذا! ",العراو

 يف )و(: )بسب (. (4)
يضََََََََََّّّّّّّّّّصن  ينبغي أن ال"(: 10/201. وقا  النوو  يف الرو ََََََََََّّّّّّّّّّة )(11/335الشََََََََََّّّّّّّّّّري الكب  ) (5)

األج  واملودع إذا أتلفَّق ليال كَّان أو  َّارا؛ ألن على صََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّاحَّ  الزرع حفظَّه  َّارا، وتفري  األج   
 ."إمنا ي ثر يف أن مال: الدابة يضصنه

 ىي بن شََََّّّّرب النوو , ولد بنوى اََََّّّّنة إحدى وثالث  واََََّّّّ صائة, وقد  ,( أبو زكر،, حميي الديين6)
وترمج َّه  ويلَّة أفردهَّا تلصيَّذه ابن  ,  ع احلَّديَّ  الكث  وأخَّذ علم احلَّديَّ  عن مجَّاعَّة من احلفَّاظ

 بقات الشَََََََّّّّّّّافعية الكبى انظر:  وتويف بنوى اَََََََّّّّّّّنة اَََََََّّّّّّّبع واَََََََّّّّّّّبع  واَََََََّّّّّّّ صائة. , العطار ابل صَََََََّّّّّّّنيف
 .(165, 156, 2/154)شافعية البن قا ي شهبة  . و بقات ال(396 -8/395)للسبكي  

 ب(./173) (7)
 (.10/201رو ة الطالب  ) (8)
 .ىأ : البغو  يف الف او  (9)
 يف )و(: )لو(. (10)
وقا  بعضَّهم: الرفص الضَّرب (: "2/294) قا  صَّاح  مشَّارو األنوار على صَّحاي اآلاثر (11)

  انظر:  . والَرْفُس: الضََََّّّّرب ابلرِْجل.أ.هَََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ " اللغةرفس وأي أجد هذه اللفظة يف مجاه  لابلرجل مثل ا
 (.3/936الصحاي ج  اللغة )
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 .(1) صن ؛ابلليل كان وإن ،صاحبها يضصن أي ؛ابلنهار كان فإن
 على منه تفريعإ  وهو  ،(3)يضَََََّّّّّصنه أي  ؛فأتلف ه  شَََََّّّّّيء على  (2)[مي ة  ] اَََََّّّّّقطق  ولو :قا 
 .تقد   وجهإ  وفيه ،الصحي 
 أي ؛حبًََّّّا ال قطََّّق أو ،شََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيئََّّ ا فكسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّرت  الطيور من غ هََّّا أو احلصََّّا  أراَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّل ولو
 .(4)يضصن

 على أج  أو وكيَّل أو مَّالَّ:  من (5)[يَّد] ذ  يَّدِ  يف الَّدابَّة تكون أن :الثَّانيَّة احلَّالَّة
 من ،مطلق ا (6)[ي لفه] ما فيضََََّّّّصنُ  ،غاصََََّّّّ   أو ،مسََََّّّّ ع  أو  ،ُمودَع أو  ،ُمسََََّّّّ أَجر  أو  رعيها
 كان  واََََّّّّواء  ، ار ا  أو  ليال   أتلف ه  اََََّّّّواء  ،عاقل ه على  كونت  اجلن  دية  أن إال ،نفس    أو ما   

 بفصها  أو  ،-ابلريِجل الضَََََََّّّّّّّربُ  وهو-   بطها أتلفق  واَََََََّّّّّّّواء  ،راكبها  أو قائدها  أو  اَََََََّّّّّّّائقها
 .(7)هابِ نَ بذَ  أو ،ابلعل أو ابألكل

 .(8)ابلسوية عليهصا فالضصان ؛وقائد اائقإ  معها كان فلو
 ،كذل:  اجلواب  أن :أحدمها  ؛فوجهان  ،قائد  أو  ،(9)]واَََّّّائق[ راك إ   معها كان  ولو

 

لو  "( حي  قا : 2/705و  ابن الصََََََََََّّّّّّّّّّالي )أي أجده يف ف او  البغو , ولكن وجدهتا يف ف ا (1)
أن دابة ينسَََّّّان دخلق مل: الغ  من قق صَََّّّاح  املل: فصات منه قا  هو كصا لو أتلف زرعه 

 ."الدابة وإن كان ابلنهار ال  صان  ابلليل جي  الضصان على مل:إن كان هذا 
 يف )و(: )منه(. (2)
رجل  "( حي  قا :  2/705  ابن الصالي )أي أجده يف ف او  البغو , ولكن وجدهتا يف ف او   (3)

ت على دابة فسَََََََََّّّّّّّّّق  على على دابة فسَََََََََّّّّّّّّّقطق الدابة مي ة على ما  إنسَََََََََّّّّّّّّّان فأهلكه أو املال: ما
 ."شيء أي يضصن

 . "ذكره ابن الصباغ": قاالو (, 10/197رو ة الطالب  )و  (.11/330الشري الكب  للرافعي )  (4)
 .أن يقا : )اليد( , واملوافق لعبارات الفقهاءهكذا يف النسص   (5)
 .هكذا يف النسص   (6)
حبر . وانظر:  (10/197(. والرو َََََََّّّّّّّة )11/330وهو املع صد. انظر: الشَََََََّّّّّّّري الكب  للرافعي ) (7)

(. واجملصوع  2/703(. وف ََّّاوى ابن الصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّالي )12/86(. والبيََّّان للعصراين )13/164املََّّذهََّّ  )
 (.45 -8/44(. و اية احمل ا  )7/297للنوو  )

 (.10/198(. والرو ة )11/331وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (8)
 يف )و(: )أو اائق(. (9)
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 على أنه  :واثنيهصا  .(3)الصََََّّّّب اغ ابن عند واألقيس  ,(2)(1)الطب   القا ََََّّّّي عند  األصََََّّّّ  وهو
ة الراك   أو والقائد الراك   تنازع  (5)]كان[ إذا  فيصا  اخلالب على  ياننينب  ومها  ,(4)خاصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّي
 ؟خاصة الراك  يد يف أو يدمها يف كونت هل ,فيها السائق

 :والثاين .(7)ابلراك   الضَََََََّّّّّّّصان (6)[خي ص]  :أحدمها  ,فوجهان معها  الثالثة كان  ولو
 .أثالاث   عليهصا يكون

 ؟الرديف دون ابألو  خي ص  أو  ،عليهصا  الضََّّصان جي  فهل  ,راكبان  عليها كان  ولو
 .(8)وجهان فيه

قط رة كايبل  ،والكث ة  الواحدة ب   يده يف الن  الدابة يف فرو وال
ُ
 كان اءاَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّو   ,(9)امل

 .(11)منها (10)[واحدا] ا  راكب أو اائقها أو هاقائدَ 
ا] أو- فأتلفق  يسَََََََََََّّّّّّّّّّّوقها غنمإ   يديه ب   كان  لو وكذا  لزمه  ؛شَََََََََََّّّّّّّّّّّيئ ا  -منها  (12)[واحد 

 .(14)هنا يضصن ال أنه وجهإ  وفيه ,(13) صانه

 

 (.819ال عليقة ) (1)
 (.814ال عليقة ) (2)
 أي أجده يف املطبوع من الشامل البن الصباغ. (3)
(. والرو ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّة 11/331أي أجََّّد املع صََّّد عنََّّد الشََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّافعيََّّة, وانظر: الشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّري الكب  للرافعي ) (4)
 (.9/202(. وقفة احمل ا  )10/198)
 ما ب  املعقوف   ااق  من )و(. (5)
 يف )و(: )خي ص(. (6)
(. وأي يرج  الرافعي وال 8/39(. و ََّّايََّّة احمل ََّّا  )9/202وهو املع صََّّد. انظر: قفََّّة احمل ََّّا  ) (7)

 (.10/198(. والرو ة )11/331النوو  شيئا. انظر: الشري الكب  للرافعي )
ِصنا نصَََََََّّّّّّّف (: "9/202قا  ابن حجر اءي صي يف قفة احمل ا  ) (8) . وقا   "أو عليها راكبان؛  ََََََََّّّّّّّ
 ."اثنان؛ فعلى املقدي  دون الرديف أو ركبها"(: 8/39احمل ا  )لرملي يف  اية ا
 (.9/5) انظر: هتذي  اللغةمن القطار أن تقطر ايبل بعضها إه بعل على نسق واحد.  (9)
 يف )و(: )واحد(. (10)
 (.10/197(. والرو ة )11/331وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (11)
 .النسص  هكذا يف  (12)
 (.10/197وهو املع صد. انظر: الرو ة ) (13)
 (.10/197انظر: الرو ة ) (14)
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 .(1)الصحراء يف كالزرع ,م اعه حف  امل اع صاح  وعلى
ها  دابة    راكب ا  كان (2)[فلو]  فالضَّصان  ؛شَّيئ ا وأتلفق(3)فرحمق  ،إنسَّانإ  فنصسَّها فسَّ  

 .عليهصا :وقيل ,(5)(4)الناخس على
 إال شََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيئَّ ا  ت لف ال الدابة كان إذا (6)[هذا]  :أصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّحَّابنَّا بعلُ  قا   :الرو،ين وقا 
 أو الراك  يضََََََََّّّّّّّّصن فهل  ،ابلنصس  ايتالب واتصََََََََّّّّّّّّل  ،بطبعها  ت لف كانق  فإن  ،ابلنصس
 ،شيئ ا  فأتلفق  ،رجلإ   فنصسها  ،(8)[وحدها]  كانق  لو وكذا  :قا   .(7)وجهان  فيه  ؟الناخس

 .(9)الوجهان فيه ؟ايتالب و بعها ،ابلنصس ال لف اتصل إذا الناخس يضصن فهل
 بَََّّّه وأفىت ،(11)خَََّّّاصَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّة (10)عليَََّّّه فَََّّّالضََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّصَََّّّان ؛الراكَََّّّ  إبذن النصس كَََّّّان ولو
 .(13)(12)البغو 

 .(15)يضصنه أي ؛شيئ ا وأتلفق صاحبها يد من الدابة (14)[انفل ق] ولو

 

 (.11/333انظر: الشري الكب  للرافعي ) (1)
 هكذا يف النسص  . (2)
 (.2/437مقاييس اللغة )  انظر:  ربْق برجلها. (3)
 (.6/228لسان العرب )  انظر: غرز جنبها أو م خرها بعود أو بوه. (4)
 (.10/198(. والرو ة )11/331وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (5)
 ما ب  املعقوف   ااق  من )و(. (6)
(. و ََّّايََّّة احمل ََّّا   9/203املع صََّّد أن الضََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّصََّّان على النََّّاخس أيضَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّا. انظر: قفََّّة احمل ََّّا  ) (7)
(8/39.) 
 يف )و(: )من وحدها(. (8)
 .(9/4. وانظر: قفة احمل ا  )(165 -13/164حبر املذه  ) (9)
 .على الراك أ :  (10)
 أ(./174) (11)
 (.338ف او  البغو  ) (12)
 (.10/202(. والرو ة )11/336وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (13)
 يف )و(: )اتلفق(. (14)
,  10/197(. والرو ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّة )331, 11/329املع صَّد. انظر: الشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّري الكب  للرافعي )وهو  (15)

198.) 
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 ما  صان ففي  ؛رأاها  (3)[وركبق] ،اللجا  على (2)]فَعَصْق[  (1)[راكبها] كان  ولو
 .(5)وجهان :وقيل ,(4)قوالن ي لفه

 السََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّفينَّة غلبَّق إذا كصَّا ,راكبَّ ا معهَّا  الَّذ  يكن أي  وإن   ردمهَّا  (6)القَّا  ابن وعن
 .(7)املالي

-عليه ابل حامل- بصََّّدرها أو  (9)[ نبها] ت لفه  ما كل  (8)[...]  الدابة من  ويضََّّصن
 .(10)وبوه حط    من ظهرها على مبا أو ،

 :أوجه  فثالثة ؛ما إ   أو ،نفسإ   به  وتلفَ   ،إنسَََّّّانإ   به فزلق الطريق  يف راثق  أو ابلق  ولو
 كان  إن  :والثال   .(11)يضَّصنه  ال  :اواثنيه .إنسَّانإ  ذل:  فعل  لو كصا  ،يضَّصنه  أنه  :اأصَّحه
 .(12)فال وإال ، صن ؛ يق ا الطريق

 

 يف ) ( )أكبها(. (1)
يف ) (: )فعضَََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّق(, واملثبََََّّّّق من )و(, وهو املوافق ملََََّّّّا ذكره الرافعي يف الشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّري الكب    (2)
(11/331.) 
رو ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّة (. وال11/331) يف النسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّص  : )وأكبََّّق(, واملثبََّّق من الشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّري الكب  للرافعي (3)
(10/198). 
 (.9/203(. وقفة احمل ا  )10/198(. والرو ة )11/331انظر: الشري الكب  للرافعي ) (4)
 (.4/240املع صد أن عليه الضصان. انظر: الف اوى الفقهية الكبى الن حجر اءي صي ) (5)
ال لصيص   :أهد بن أىب أهد الطب , إما  عصره وصاح  ال صانيف املشهورة ( أبو العباس,6)

أصو  الفقه والكال  على   يفوله مصنف  , الفقه  يفواملواقيق وغ ها    القا يواملف اي وأدب  
كان إماما جليال أخذ الفقه عن الزجاجي,  أبو على    القا يحدي  ، أاب عص  رواه عنه تلصيذه  

وحمصد بن عثصان   احلضرميوحدث عن أىب خليفة وحمصد بن عبد   املط   , أىب العباس بن اري 
تويف بطراوس انة مخس ,  وعبد   بن نجية وغ ه  القا يبن أىب شيبة ويواف بن يعقوب  

 .(60 -3/59) بقات الشافعية الكبى للسبكي انظر: وثالث  وثال ائة.  
صان, واآلخر  ضفإن غلب ه ففيها قوالن: أحدمها عليه ال"(: 616ا  ابن القا  يف ال لصيص )ق  (7)

عن  ه(, فإ صا نقال10/198(. والرو َََََّّّّّة )11/331. وانظر: الشَََََّّّّّري الكب  للرافعي )"ال  َََََّّّّّصان 
 .ابن القا 

 ا يف ) ( يف هذا املو َََََََََّّّّّّّّّع كلصة غ  وا َََََََََّّّّّّّّّحة كأ ا )بيداها(, وهي غ  موجودة يف )و(, كأ (8)
 خطأ, إذ أي جُتر حبرب اجلر, إذا كانق )بيداها(.

 يف ) (: ) نببها(. (9)
 (.10/199(. والرو ة )11/332وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (10)
 (.10/198(. والرو ة )11/331وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (11)
 (.10/198(. والرو ة )11/332)الشري الكب  للرافعي    انظر: (12)
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 .(2)لإلما  اح صا  مارة قكان إذا وفيصا ,(1)مارة أو واقفة   تكون أن ب  فرو وال
 من يُنشَّر مما  أو ،الوحل وقق  مبشَّيها الوحل  رشَّا  من  شَّيءإ  دَ سََّ فَ   ولو :الرافعي قا 

 كَّالر كل  ,يُع َّاد ال  عصَّا ُ رتز  أنْ  وينبغي  , ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّصَّان فال  ؛والفواكَّه البَّز ازين  ثيَّاب ك  (3)الغبَّار
ْفرِ 

ُ
  دث  ما  َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّصن  ؛خالفَ   فإنْ   ،(5)[و وحال] جم صع على  (4)]وايجراء[ ،الوحل يف امل
 .(6)ُمقط رة غ  األاواو يف ايبل ااو لو وكذا ,منه

 ال ؛اللجَّا  معَّا ف يف والرتديَّد ابلكب ِ  تنضََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّب ُ  ال الن الن زِقَّة والَّدابَّةُ  :ايمَّا  قَّا 
 .(7) صنه ؛شيئ ا فأتلفق فعلَ  فإن ،والسو  يف ركووا جيوز

 ،إنسَََََّّّّّان (9)[ع ] (8)السَََََّّّّّناب:  موقع من شَََََّّّّّيءإ   فأصَََََّّّّّابَ  الطريق يف  دابة   ركلَ   ولو
 . (10)الضصان  وج   ؛وإال  ،عليه  شيء  فال  ؛الركل  مو ع  املو ع  كان  فإن  ، وءها  وأبطل

 

 (.11/332انظر: الشري الكب  للرافعي ) (1)
 (.388 -17/387 اية املطل  ) (2)
 شيءإ مما ينشر. -بسب  الغبار-تقدير الكال : ولو َفَسَد   (3)
 يف النسص  : )واالجرتاء(, واملثبق من الشري الكب . (4)
 يف ) (: )الدخو (. (5)
 .(10/198. وانظر: الرو ة )(332 -11/331الشري الكب  ) (6)
 (.17/384 اية املطل  ) (7)
 (.2/453املزهر يف علو  اللغة وأنواعها )انظر:    أ راب احلواب. (8)
 يف )و(: )غ (. (9)
 (.10/199(. والرو ة )11/332وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (10)
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 :فروع
 ؛شَََّّّيئ ا  وأتلفق  صَََّّّاحبها علمِ  بغ  فانفل ق  ،العادة على  ليال    هاصَََّّّاحبُ   الدابة  رب   لو
 وصَّححه ،يضَّصن ال :والثاين  .(1)الطب  القا َّي وصَّححه  ،يضَّصن  أنه  :أحدمها  :فوجهان
 (4) [هاصََََََّّّّّّاحبَ ] غلبق إذا  فيصا امل قدم   كالوجه   (3)[ومها]  ,(2)بعضََََََّّّّّّهم  به وجز   ، ائفة

 .وأتلفق
 ،زرع   يف ووقعَََّّّق ،ر ق هَََّّّافف ري إ  فهَََّّّاجَََّّّق الراعي مع الغنمُ  كَََّّّانَََّّّق إذا فيصَََّّّا وجير،ن

 .(6()5)[وأفسدته]
 .(7)الراد  صنه ؛شيئ ا رجوعها يف فأتلفق رادٌّ  الغالبة الدابة رد   ولو
 .(8)قطع ا  صن ؛حافظها  َ و ن البهيصة إتالب اب ُ  كان ولو
 . (10)(9)ت لفه  ما  صاحبها  يضصن  أي  ؛الباب   لصٌّ   ف  َ   أو  ،اجلدار  ا دا ُ   اببه  كان  ولو

 بي  ا فح:    ،به  واَََََََّّّّّّّار  ،ظهره على  أو ،عجلة   على  أو  دابة   على  حطب ا هلَ   لو  :الثاين
 .(11) صنه ؛فأاقطه

 

وإن كان ابلليل نظر فإن كان ردها إه بيوهتا وااََََََََََََّّّّّّّّّّّّ وثق منها وغلق "(: 809قا  يف ال عليقة ) (1)
الباب عليها فف   لص ابب البيق الذ  فيه املاشََََّّّّية أو اََََّّّّق  حائطه فصرجق املاشََََّّّّية وافسََََّّّّدت 
الزرع أو عقل الناقة كصا يفعله أهل البادية ف صرغق وحلق العقل ودخلق احلائ  وأفسََََََََََّّّّّّّّّّدت الزرع 

ه ال  ََََََّّّّّّصان عليه ألنه غ  مفر  يف احلف  وإن كان قد تركها يف املرعى وأي يردها إه بيوهتا أو أي فأن
يغلق ابب الدار فإن   يعقلها إن كانق العادة عقلها كصا يفعله أهل البادية أو ردها إه بيوهتا لكنه أي

 ."عليه الضصان 
 (.10/196(. والرو ة )11/329)وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي   (2)
 يف )و(: )وهنا(. (3)
 يف )و(: )صاحب ها(. (4)
 يف )و(: )فأفسدته(. (5)
 (.10/202(. والرو ة )11/336املع صد أنه ال  صان عليه. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (6)
 (.10/202)(. والرو ة 11/336وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (7)
 (.10/202(. والرو ة )11/336وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (8)
 (.10/196(. والرو ة )11/329وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (9)
 (.12/87(. والبيان )6/538(. والواي  )17/386انظر:  اية املطل  ) (10)
 (.10/199(. والرو ة )11/332الكب  للرافعي )وهو املع صد. انظر: الشري   (11)
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 كان (1)[فإن]  ،به منه عودإ  تعلق   نْ  إنسَََََََََََّّّّّّّّّّّان    ثوب   به ف لفَ  السَََََََََََّّّّّّّّّّّوو  به دخلَ   وإن
فعلى صاح  الدابة ،  إال أن يكون أعصى  ,فال  صان  ؛(2)للدابة  مس قبال   الثوب   صاح 
 .(3) صن ؛فإن أي يفعل، إعالمه

رها بوإْن كان مسََََََََّّّّّّّّ د .وجَد منحرف ا ينحرب إليهعد  الضََََََََّّّّّّّّصان مبا إذا  وقي د الغزا 
 .(4) صن ؛وإن أي ينبِيهه، فال  صان أيض ا ؛فإْن نب هه صاحبها

، ( 6)[العود بََّّه]جََّّذبََّّه ح  تعلق  (5)[ نْ ]لََّّه  حََّّدث  ولو كََّّان صَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّاحََّّ  الثوب 
وخصَّص البغو  وغ ه ال فصَّيل مبا إذا  ,(7)لزَ  صَّاحبها نصَُّف الضَّصان  ؛وجذب ه البهيصة

وقطعوا ابلضََََََََََّّّّّّّّّّصان مطلق ا فيصا إذا دخل به ،  احلط  السََََََََََّّّّّّّّّّوو يف غ  وقق الزحا دخَل 
 .(9)وقق الزحا  (8)[يف]

يف  فقَّد قَّا  البغو   ,(10)فَّأخرجهَّا، إذا دخلَّق دابَُّة إنسَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّان  أرَن آخر :الثَّالَّ 
صرِ   ؛كانق انفل ق من مالكها  (12)[إنْ ]  :  (11)ىالف او 

ُ
كصا لو ألقق الريُ  ،   ََََََّّّّّّصنها امل

وإن كان ,  فإن تعذر فإه احلاكم  ,بل عليه الرد إه املال: ،  يضَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّصنه ؛داره فألقاهثواب  يف 
 .(13)أي يضصن ؛مالكها أرالها

 

 يف ) (: )قا  فإن(. (1)
 ب(./174) (2)
 (.10/199وهو املع صد. انظر: الرو ة ) (3)
 (.6/538الواي  ) (4)
(:  11/332وكأن املنااََََََّّّّّّ : )فإن(, وعبارة الرافعي يف الشََََََّّّّّّري الكب  )  كذا يف النسََََََّّّّّّص  ,ه (5)
وإن كان من صاح  الثوب جذبة أيضا،  ن تعلقق اخلشبة بثوبه، فجذبه وجذب ه البهيصة، فعلى "

 ."صاحبها نصف الضصان 
 ما ب  املعقوف   ااق  من )و(. (6)
 (.10/199وهو املع صد. انظر: الرو ة ) (7)
 املعقوف   ااق  من )و(.ما ب    (8)
 .(17/388انظر:  اية املطل  )و  (7/438ال هذي  للبغو  ) (9)
 قلق: مث هلكق أو  اعق, او بوها. (10)
 (.2/703أي أجده يف ف او  البغو , ولكن وجدهتا يف ف او  ابن الصالي ) (11)
 يف )و(: )فإن(. (12)
 (.10/201(. والرو ة )11/335)وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي   (13)
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فإن ، لو صَّالق عليه  (1)[يدفعها] كصا  دفعها عنه  ؛كان يف األرن زرعإ فأتلف ه  لوو 
وإن كان فيه -  املكانوشََََََََََََّّّّّّّّّّّّغلها  ,أي جيز إخراجها عن املِل:  ؛باها عنه واندفع  ََََََََََََّّّّّّّّّّّّررها

 .(2)ال يبي  إ اعة ماِ  غ ه - ررإ 
 ؛وإْن كَََّّّان مَََّّّالكهَََّّّا أدخلهَََّّّا بغ  إذنَََّّّه فَََّّّأخرجهَََّّّا ربُّ األرن بعَََّّّد أْن غَََّّّاَب روَََّّّا

 (3)ل عََّّديََّّه ,يضََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّصن: واثنيهصََّّا .ل عََّّد  روََّّا ,ال يضََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّصن: أحََّّدمهََّّا ,اح صََّّل وجه 
 .(5)(4)ب ضييعها

، بغ  إذنه (6)وجير،ن فيصا لو و ََََََََََََّّّّّّّّّّّّع إنسََََََََََََّّّّّّّّّّّّانإ م اعه على دابِة إنسََََََََََََّّّّّّّّّّّّان  يف مفازة  
 .(8()7)فألقاه صاح  الدابة، وغاب 

فإن ، له ماال    (9)[ت لف]أن الدابة إذا دخلق ِمل: إنسََّّان وأي  وعن تعليق القا ََّّي
، والقياُس أن يضَّصن: قا   . َّصن  ؛(10)وإن نف رها َغْلَوة اَّهم،  أي يضَّصن ؛نفيرها عن ِملكه

 .(11)كصا لو ألقق الريُ  ثواب  يف داره فألقاه خارجها
وعلم به رب ،  اَََّّّيده ليال   (12)[غ ]لو دخل عبدإ دار    : ىوقا  القا َََّّّي يف الف او 

 

 يف ) ( ز،دة كلصة غ  وا حة كأ ا )لو يدفعها(. (1)
 (.10/201(. والرو ة )11/335وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (2)
 أ : رب األرن. (3)
... )فأخرجها من زرعه( فوو قدر احلاجة )فضاعق ففي  (: "4/173قا  يف أاىن املطال  ) (4)

 ."اين وهو األوجه نعم ل عد  الفاعلالضصان( عليه ءصا )وجهان( أحدمها ال ل عد  املال:، والث
(, فإ صا نقاله عن  202 -10/201(. والرو َََََََّّّّّّّة )11/335انظر: الشَََََََّّّّّّّري الكب  للرافعي ) (5)

 ف اوى البغو .
 (.794القاموس احملي  )  انظر:  وال أنيس. الفالة ال ماء وا (6)
 (.4/173املع صد أن عليه الضصان. انظر: أاىن املطال  ) (7)
 ( فإنه نقله عن ف اوى البغو .10/202انظر: الرو ة ) (8)
 ( بدون تنقي , ولعل الصحي  ما أثب ناه.ىتلفيف )و(: )ي لف(, ويف ) (: ) (9)
شَََََّّّّّري مشَََََّّّّّكل   انظر:  .َغْلَوة اَََََّّّّّهم: أ  رمية اَََََّّّّّهم أبعد ما يقدر عليه الرامي، والغلوة غاي ها (10)

ويقََّّا  هي قََّّدر ثال ََّّائََّّة ذراع إه (: "2/452)املن   وقََّّا  يف املصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّبََّّاي(. 2/247الواََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّي  )
 ."أربعصائة

حي  أن املطبوع منها إه )ابب صََّّالة املسََّّافر واجلصعة يف السََّّفر(, وأي  أي أجده يف ال عليقة, (11)
اويه  يف ف  عن العباد  ,(16/41كفاية النبيه )  ه ابن الرفعة يفنقل, وقد يف الف اوى يف مضَََّّّانه أجده

 ."ويه: إنه رأى يف تعليق القا ي...قا  العباد  يف ف ا"عن تعليق القا ي, حي  قا :  
 يف )و(: )عبد(. (12)
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 (1) [وجهَََّّّان]ه ففي  ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّصَََّّّانَََّّّ ، وال أعلصَََّّّه وأي يرده على مَََّّّالكَََّّّه، فرتكَََّّّه حىت خير  الَََّّّدار
ف صكن من رده وأي  داره (3)[يف]على الوجه  فيصََََّّّّا إذا ألقََََّّّّق الريُ  ثواب   (2)[يََََّّّّاننينب]

 .(5)أوه من إحلاو العبد به يف ذل:   وإحلاو البهيصة ابلثوب   .ان هى  (4)؟هل يضصن،  يرده
بل يق صر على قدر ،  فال يبالغ يف ايبعاد  ؛حي  جو زن له إخراجها :وقا  الرافعي

 .ان هى. (7) صنها ؛زاد عليه (6)[فإن]، احلاجة
أي   ؛فإن كانق حي  ال يضصنها إبخراجها،  ولو أخرجها فسرحق يف مزرعة  أخرى

البغو  فيصََّّا إذا أدخلهََّّا  (10)وذيت فيََّّه اخلالب امل قََّّد  عن .(9)(8)[ي لفََّّه]يضََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّصن مََّّا 
إال أْن يفرن ذل: اخلالب فيصا إذا و َّع ؟  هل يضَّصنها رب األرن إبخراجها،  مالكها

 .لعدِ  و ع اليد ,فيجز  هنا  ال  صان، يده عليها
إه  (11)[تعود]إه أن ،  كاملغصَََََََََََّّّّّّّّّّّوبة  ,يضَََََََََََّّّّّّّّّّّصن ما أتلفقْ   ؛يضَََََََََََّّّّّّّّّّّصنها  :وحي  قلنا

 .(12)[عدمهصا]احلاكم عند أو  ,وكيلهأو  مالكها

 

 يف ) (: )وجه (. (1)
 يف )و(: )ينبنيا(. (2)
 يف )و(: )إه(. (3)
, وأي أجد من نقل عنه  منها (217)  (, 396)     , وانظرىالف او  يف يف مضَََََََََّّّّّّّّّانه أي أجده (4)

 قوله هذا.
البغو   ( عن ف اوى  10/201( والنوو  يف الرو َّة )11/335نقل الرافعي يف الشَّري الكب  ) (5)

 أنه لو هبق الري  بثوب يف حجره، فألقاه،  صن.
 يف ) (: )وإن(. (6)
وال ينبغي أن يبالغ يف ال نف  وايبعاد، بل يق صَََََََّّّّّّّر على  "(: 11/329قا  يف الشَََََََّّّّّّّري الكب  ) (7)

. وبوه يف الرو َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّة "إبراهيم املروروذ : يلزمَّه  ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّصَّا َّاقَّدر احلَّاجَّة، فَّإن زاد فضَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّاعَّق؛ قَّا  
(10/196). 
 .هكذا يف النسص   (8)
فأفسَََّّّدته،  ولو أخرجها من زرعه، وأدخلها يف زرع غ ه، "(: 11/329لشَََّّّري الكب  )قا  يف ا (9)

فعليَّه الضََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّصَّان، وإن كَّانَّق حمفوفَّة مبزارع النَّاس، وأي ميكن إخراجهَّا إال إبدخَّاءَّا مزرعَّة الغ ، فال  
  -10/196. وبوه يف الرو ََََّّّّة )"ولكن يصََََّّّّب، مث يغر  صََََّّّّاح  الدابة يقي ما  نفسََََّّّّه مبا  غ ه،

197.) 
 أ(./175) (10)
 يف )و(: )يعود(. (11)
 يف ) (: )عدمها(. (12)
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 .(2)منه قطع ا (1)[ه أتلف] صنه ما  ؛ولو أدخلها يف زرِع غ ه
إال بََّّدخوءََّّا  (5)[إخراجهََّّا]ميكن  (4)[ال]، حمفوفََّّة  ابملزارع (3)[ ََّّهمزرع]ولو كََّّانََّّق 

 ويغر  صاحبها ما أتلف ه، بل عليه أن يصب،  قي ما  نفسه مباِ  غ هفليس له أن ي،  فيها
 .(7) صن ما أتلف ه منه ؛فإن أخرجها إه زرِع غ ه, إه أن ختر  (6)[له]

فيَّه ؟ فهَّل لَّه إخراجهَّا إليَّه، ولو كَّان  واره زرُع صَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّاحبهَّا املفريِ  يف إراَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّاءَّا 
 .(8)اح صاالن لإلما 

ر ا يف حفظها قد هو و  فأتلفق شَََََََّّّّّّّيئ ا حبضَََََََّّّّّّّرة مالكه، ومهصا كان ربُّ الدابة مقصَََََََِّّّّّّّي
 .(10) صان على صاحبها (9)[فال] ؛فلم يفعل قادرإ على دفعها
ا وجييء فيَّه وجَّهإ آخر ممَّا تقَّد   :قَّا  الرافعي  فيصَّا إذا ترجي ابب البسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ َّان مف وحَّ 

ا]، حىت دخلق وأفسََََََََََّّّّّّّّّّدت  ال يسََََََََََّّّّّّّّّّق    ؛وهو اََََََََََّّّّّّّّّّاكقإ   هه مالَ لو أتلف غ ُ   (11)[وأيضََََََََََّّّّّّّّّّ 
 .(12)الضصان

أو   ،ق لَّق  َّائرهأو   ،قلبَّق قَِّدرهأو  ,اءر ة املصلوكَّة إذا أتلفَّق مَّا  إنسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّان   :الرابع
: واثنيها ،  ال يضَََََََََّّّّّّّّّصنه: أحدها؛  فيه مخسَََََََََُّّّّّّّّّة أوجه؟  (13)فهل يضَََََََََّّّّّّّّّصنه روا،  ق  عامهكل أَ 

 

 يف ) (: )أتلفه(. (1)
 (.10/196(. والرو ة )11/329وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (2)
 يف ) (: )مزرعة(. (3)
 هكذا يف النسص  , بدون واو. (4)
 ما ب  املعقوف   مكرر يف )و(. (5)
 ما ب  املعقوف   ااق  من ) (. (6)
 (.197 -10/196(. والرو ة )11/329املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي )وهو   (7)
 .منه (17/387 اية املطل  )  :وانظر ,أي أجده يف مظانه من  اية املطل  (8)
 ما ب  املعقوف   ااق  من )و(. (9)
 (.10/196وهو املع صد. انظر: الرو ة ) (10)
 يف )و(: )وكذا(. (11)
 (.11/329الشري الكب  ) (12)
 (.17/385انظر:  اية املطل  ) (13)
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ليال   (3)[اتلف ه]  اَََََّّّّّواء،  (2)[يضَََََّّّّّصنه]  ؛كانق  َََََّّّّّاريةأ ا إن    :أظهرها  واثلثها  ,(1)يضَََََّّّّّصنه
أ ا كالدابة يضَََََََََّّّّّّّّّصن ما ت لفه :  ورابعها،  فال  َََََََََّّّّّّّّّصان  ؛وإن أي تكن  َََََََََّّّّّّّّّارية،  (4)[أو  ارا]

 .عكسه: وخامسها، ابلليل دون النهار
 .(5)ذين ُعرفا بعقر الدواب وإتالفهال وكذا احلكُم يف اجلصل واحلصار ال

 .الوجه  األول  يف الكل  العقور (8)والبغو  (7)(6)وذكَر الفوراين
يف  ,ريق الثياب وغ  ذل: وخت، الطيور ذخاءِر ة الضَََََََّّّّّّّارية ابيفسَََََََّّّّّّّاد من أ :اخلامس

إحلاق ا ءا ابلفوااََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّق ، نعم:  للقا ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّي اأحدمه  :وجهان يف حا  اََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّكو ا جواز ق لها
وليق .  وإن كانق ربيطةومساقه يق ضي جواز ق لها  ،  وهو ُم  جه :قا  ايما .  (9)اخلصس

هل ، وهي يف قفص املصَََََّّّّّيدة الن اخ ص وا َمن صَََََّّّّّادها  (10)أةدَ قو  يف احلِ نشَََََّّّّّعر  ما 
جير  يف    (13)[ال]  وال جير  املِل: فيها كصا،  يق ضَََََّّّّّي حله  (12)(11)[احلدي ] ؟ ل ق لها
وإن   ,(14)]يسَََََّّّّّ صكن منها أن يق َلها[وال  ل على هذا اق ناؤها بل على َمن ، احلشَََََّّّّّرات 

 

 (.10/199(. والرو ة )11/333وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (1)
 يف )و(: ) صنه(. (2)
 .ولعل الصحي  ما أثب ناهيف ) ( كلصة غ  وا حة, ويف )و(: )أيلف ه(,  (3)
 يف ) (: )و ارا(. (4)
 (.10/199(. والرو ة )11/333الشري الكب  للرافعي )انظر:   (5)
املروز , من كبار تالمذة أن بكر القفا  , عبد الرهن بن حمصد بن َأهد بن فوران  أبو القاام(  6)

روى ,   ع احلدي  من علي بن عبد   الطيسفوين وأا اذه أن بكر القفا ,  وأن بكر املسعود 
 بقات الشافعية انظر:  انة إحدى وا   وأربعصائة.  مبرو    تويف,  عنه البغو  صاح  ال هذي 

 .(110 -5/109)  الكبى للسبكي
 أي أجده يف املصطو  من ايابنة. (7)
 (.7/439ال هذي  للبغو  ) (8)
 (.10/200(. والرو ة )11/334الشري الكب  ) (9)
 .(1/125(. واملصباي املن  )3/278 ائر خبي  يصيد اجلرذان. انظر: الع  ) (10)
 لإلما . اية املطل  (, واملثبق من اجلديد يف النسص  : ) (11)
( رقم  320( صََََّّّّحي  البصار ، ك اب: جزاء الصََََّّّّيد وبوه، ابب: ما يق ل احملر  من الدواب )12)

ابب: ما يندب للصحر  وغ ه ق له من الدواب  . وصَََََّّّّّحي  مسَََََّّّّّلم، ك اب: احل ،  1828احلدي : 
 .1198( رقم احلدي : 2/857يف احلل واحلر  )

 ما ب  املعقوف   ااق  من ) (, واملثبق من )و(, وهو املوافق ملا ذكره ايما . (13)
 يف النسص  : )ميكن ق لها(, واملثبق من  اية املطل . (14)
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 وكذا امل ذ،ت   ,وإن كان مربو  ا،   مثاال  ذئ ََََّّّّربنا له اق ناء ال  ؛ِم الناظرعن فه هذاد عُ بََّ 
يف جواز ق لهصا   :وقا  بعد هذا .وإْن كانق ربطة  فعلى هذا تُق ل اءرة ,احلشََََّّّّرات  (1)من

وبه   ,(5)أنه ال جيوز  :(4)(3)وأصحهصا للقف ا   .(2)إذا كانق ربيطة  يف مذه  القا ي تردد
ئل عن حرقهصا إذا كان يضََََََّّّّّّران ابلناس  القا ََََََّّّّّّيأفىت  إْن : فقا ،  يف اجلراد والُقص ل ملا اََََََُّّّّّّ

كَصن يقصَََََََََّّّّّّّّّد من اآلدمي   ،  يُدفعان ابألهون فاألهون ؛الشَََََََََّّّّّّّّّصصأو   املا  (6)[اقصَََََََََّّّّّّّّّد]
 .(7)فإن أي يندفعا إال ابل حريق أُبي  ال حريق والق ل، املا أو  النفس

 فال جيوز ق له على اَََََّّّّّكونه،  عن بعضَََََّّّّّهم أنه كاءرة حكى ايما ُ   ؛والكل  العقور
وإن كان فيه ، كالفوااََّّق  ؛فيه منفعة أي يكن إن  فإنه،  وهذا غُ  اََّّديد: قا , عند القف ا 

 (8)[وكبََّّار]وقََّّد ي علق ابلنََّّاس ، فََّّإن عقره عظيم ,وهو أوه ابلق ََّّل، كََّّاءرة  فهو ؛منفعََّّة
 .(9)البهائم

ه الكلَّ ، دابةإ أو   عقورولو كان يف داره كلَّ إ  رحم َّه أو  فدخلهَّا إنسََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّانإ فعضََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ 
 ؛وإن أي يعلصَّه، فال  ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّصَّان  ؛اصَّ إبذنَّه وقَّد أعلصَّه حَّاءأو  بغ  إذنَّه فَّإْن دخَّل، الَّدابَّة
 .(10)كصا لو و َع الطعا  املسصو  ب  يد  إنسان  فأكله،  فقوالن

صَََّّّه]ومنهم َمن  وقطَع بنفي الضَََّّّصان ،  يف ظلصة  أو   مبا إذا كان أعصى (11)[اصخصَََّّّ 
 

 ب(./175) (1)
 (.386 -17/385 اية املطل  ) (2)
شََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّيخ  , ( أبو بكر, عبََّّد   بن أهََّّد بن عبََّّد   القفََّّا  املروز , يُعرب ابلقفََّّا  الصََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّغ 3)

اخلرااََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّاني  وليس هو القفَّا  الكب  هَّذا أكثر ذكرا يف الك َّ  أ  ك َّ  الفقَّه وال يَّذكر غَّالبَّا إال 
مطلقا وذاجي إذا أ لق قيد ابلشََّّاشََّّي ورمبا أ لق يف  ريقة العراقي  لقلة ذكرهم ءذا والشََّّاشََّّي أكثر 

صائة, ودفن  ذكرا فيصا عدا الفقه من األصَََََََََّّّّّّّّّو  وال فسَََََََََّّّّّّّّّ  وغ مها, وتويف اَََََََََّّّّّّّّّنة اَََََََََّّّّّّّّّبع عشَََََََََّّّّّّّّّرة وأربع
(. و بقات الشَََََّّّّّافعية الكبى للسَََََّّّّّبكي  17/405اَََََّّّّّ  أعال  النبالء للذهيب )انظر:  بسَََََّّّّّجسَََََّّّّّ ان. 

(5/53( ,)5/56.) 
 .(10/200(. والرو ة )11/334نظر: الشري الكب  للرافعي )ا (4)
 (.10/200(. والرو ة )11/334وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (5)
 يف ) (: )قصد(. (6)
 , وأي أجد من نقل عنه قوله.منها (396)  , وانظر  ىيف الف او  يف مضانه جدهأأي   (7)
 يف )و(: )وكبان(. (8)
 .(17/386ة املطل  ) ايانظر:   (9)
 (.10/200(. والرو ة )11/334وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (10)
 يف ) (: )خصصها(. (11)
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 .(1)إذا كان بص  ا يرى
 .(2)فيه وجهان؟ الديةأو  فيضصنه ابلقصا  ,يضصن :وحي  قلنا

ِلي :وقَّا  الرو،ين أو  الكلَّ َ  رب الَّدار (3)ال فرو يف جر،ن القول  ب  أن ُيشََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّْ
 .يف الدار (5)األحبولةوهي كصسألِة حْفِر البئر ونْصِ  ، (4)ال

على   (7)لو كان ميشََََََّّّّّّي فوقع ُمقد ُ  مدااََََََّّّّّّه  : ذإبراهيم املرورو عن   :(6)[السََََََّّّّّّادس]
 .(8)ويُهدر نصفه، جي  نصف الضصان ؛ُمَ خ ر مداس رجل  ف صزو

، على اآلخر وهََّّذا إمنََّّا يظهر حيََّّ  يكون لكََّّلي  منهصََّّا قوة اع صََّّاد   :قََّّا  الرافعي
فليس للسَََََََََّّّّّّّّّابق قوة ، إذا كان مجيع ا يقصَََََََََّّّّّّّّّدان جهة  واحدة  (9)[وأم ا]، صا يف ال صَََََََََّّّّّّّّّاد ك

فالضََََََََََّّّّّّّّّّصان على  ؛إْن َتز و ُم خ ر مداس السََََََََََّّّّّّّّّّابق: فينبغي أْن يُقا ،  اع صاد  على الالحق
 .(11)(10)فال  صان على السابق ؛وإن َتز و مداس الالحق، الالحق

ه فيصا إذا كان املشَََََََََََّّّّّّّّّّّيان إه جهة   ََََََََََََّّّّّّّّّّّ رَ وفََّ   ,ىيف الف او   وقد ذكره القا َََََََََََّّّّّّّّّّّي: قلق
 .(12)رجله على ذيله ف صر ووكذا لو و ع : قا  ,واحدة

لزمه  َّصانه   ؛جمنونإ دابة  من غ  إذِن أحد  فأتلفق شَّيئ اأو   لو ركَ  صَّيبٌّ  :السَّابع
فَّإْن كَّانَّق تلَّ:  ؛وإن كَّان  مر الو  . ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّصنَّه األجنيب ؛وإن كَّان  مر أجنيب .يف مَّالَّه

 

 (.10/200(. والرو ة )11/334للرافعي )انظر: الشري الكب   (1)
 (.8/382(. وقفة احمل ا  )5/15انظر: الغرر البهية ) (2)
 (.14/444) لسان العرب  انظر: .يغر  (3)
 (.13/166حبر املذه  ) (4)
 .(1/119هي الش َرجي وبوه. انظر: املصباي املن  ) (5)
 واملثبق من )و(, وهو املوافق لل قسيم. (,الثاينيف ) (: ) (6)
 (.1/303املعجم الواي  )  انظر:  رب من األحذية. (7)
.  (10/199رو ََََََّّّّّّة الطالب  )و  (.11/332الشََََََّّّّّّري الكب  )أي أجد ال عليقة, وقوله منقو  يف  (8)

 (.  8/42(. و اية احمل ا  )9/277النجم الوها  )وانظر:  
 يف )و(: )فأما(. (9)
 (.333 -11/332الشري الكب  ) (10)
 (.10/199(. والرو ة )11/333وهو املع صد. انظر: الشري الكب  للرافعي ) (11)
, وأي أجَّد من نقَّل عنَّه منهَّا( 396) ,(217)  , وانظر  ىالف َّاو  يف يف مضَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّانَّه جَّدهأأي  (12)

 قوله هذا.
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 .(1)على الو هو : وقيل، االص فالضصان عليه يف  ؛ركبه إ،هاالدابة ال جيوز للو  أْن يُ 
فسََََََََّّّّّّّّقطق على   (3)أنه لو كان يقطع شََََََََّّّّّّّّجرة  يف ِملكه  (2)يف ف او  البغو : الثامن

فال  َّصان على    ؛فإن كان املصَّاب يعرب أ ا تصَّيبه،  فكسَّرته  (4)الن ظ اَرةُ رجل  واحد  من 
بغ  ]أو   دخل ِملكه إبذنه اَََََّّّّّواء،  َََََّّّّّصن  ؛وإال فإن كان القا ع يعرب وأي خيبه،  القا ع
 .وكذا إن كان عامل ، فال  صان ؛وإن كان جاهل    ا تصيبه. (5)[إذنه

 َََََََّّّّّّّصن  ؛فهلكق (8)[من ثَُّْلَصة  ]فأخرجها   (7)[ملكه]أنه لو دخلق ويصةإ    (6)وفيها
 .إن كانق الثلصة ال ختر  البقرة منها بسهولة

 ؛فهو كصَّا لو أتلفَّق زرعَّه ؛فصَّات  فرحم َّه غ ه إه ملكَّه ولو دخلَّق دابَّةُ  :(9)قَّا 
حفَر  (10)[يف]كصَّا    ,فَّالَّديَّة على العَّاقلَّة  ؛فَّإن أوجبنَّا الضََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّصَّان،  يُفر و ب  الليَّل والنهَّار

 .البئر
مات الراك  واَََََََََََّّّّّّّّّّّق  أو   ,ولو كان على دابة  فسَََََََََََّّّّّّّّّّّقطق مي ة  فأتلفق ماال  : قا 
 الب الطفل  ,وكذا لو ان فَخ ميقإ وتكسََََّّّّر من ان فاخه قارورةإ ،  أي يضََََّّّّصن ؛على شََََّّّّيء

 .(11)فإنه يضصن، يسق  على قارورة
ن  م  (13)(12)[ينَدرَاِبزِ ]على أو   ولو أخذه الصَّرع فوقع على ماِ  إنسَّان  فأتلفه: قا 

 

و اية  (. 10/202(. والرو ََََّّّّة )11/336والشََََّّّّري الكب  ) (.13/165انظر: حبر املذه  ) (1)
 (.8/40احمل ا  )

 (.2/704أي أجده يف ف او  البغو , ولكن وجدهتا يف ف او  ابن الصالي ) (2)
 أ(./176) (3)
 (.1/313خم ار الصحاي )  انظر: القو  ينظرون إه شيء. (4)
 ما ب  املعقوف   مكرر يف )و(. (5)
 (.2/704أي أجده يف ف او  البغو , ولكن وجدهتا يف ف او  ابن الصالي ) (6)
 يف )و(: )ملكها(. (7)
 يف )و(: )منه(. (8)
 (.2/705ولكن وجدهتا يف ف او  ابن الصالي ) أي أجده يف ف او  البغو , (9)
 يف ) (: )لو(. (10)
 (.338ف اوى البغو  ) (11)
 يف )و(: )دراِبِز من(. (12)
املعجم الواََََّّّّي    انظر: حاجز على جانيب السََََّّّّلم يسََََّّّّ ع  به الصََََّّّّاعد و صيه من السََََّّّّقو . (13)
(1/277.) 
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 .(1)كصا يف الصيب يسق  من املهد،   صنه ؛رهسَ املسجد فكَ 
لزَ  الناِخُس  ؛رحمق إنسَََََََََََّّّّّّّّّّّان  فأهلك هأو   ،دابة  فأاَََََََََََّّّّّّّّّّّقطق راكبها ولو خنسَ : قا 
 .وقد مر   ,(2)إال أن يكون إبذن صاحبها ,الضصان

ا عن دابة  فصرجق وأهلكق شََََََََّّّّّّّّيئ ا كصا لو أبطل ،  أي يضََََََََّّّّّّّّصن احلا   ؛ولو حل  قيد 
 .(3)احلِرز فأخذ غ ه املا 

أي جي   ؛وهل: ، وتنف ر من اَََّّّقو ها بع إ آخر (4)ولو اَََّّّقطق دابةإ يف َوْهَدة: قا 
 .(5) صانه على صاحبها

،  ََََّّّّصنه البائع ؛ولو اب اع ويصة  بثصن  يف الذمة فأتلفق ماال  للصشََََّّّّرت  قبل القبل
وقد مر  يف  ,(6)وإن كانق ِمل: املشََََََّّّّّّرت  كصا إذا أتلفق البهيصُة املسََََََّّّّّّ عارُة شََََََّّّّّّيئ ا للصع 

 .الغص 
ر، عبدأو  ُحري   ,(7)[آخر]فزلَق وا رجلإ ،  يف احلصا   ةولو ألقى خنام فعليه  ؛وتكسَََََََََّّّّّّّّّ 

 .(8)الضصان إن ألقاها على املصر

 

 (.2/615ولكن وجدهتا يف ف او  ابن الصالي ) أي أجده يف ف او  البغو , (1)
, فلم يفرو بينهصا وجعل  "وأن خنس  مر صََّّاح  الدابة"(, إال أنه قا : 338اوى البغو  )ف  (2)

 الضصان على الناخس مطلقا.
 (.338ف اوى البغو  ) (3)
املطصئن من األرن واملكََّّان املنصفل كََّّأنََّّه حفرة، والوهََّّد يكون ا ََّّا للحفرة، واجلصع أوهََّّد  (4)

ووهََّّد ووهََّّاد. والوهََّّدة: اءوة تكون يف األرن؛ ومكََّّان وهََّّد وأرن وهََّّدة: كََّّذلََّّ: الوهََّّدة: النقرة 
املن قرة يف األرن أشََََََََََََّّّّّّّّّّّّد دخوال يف األرن من الغائ  وليس ءا حرب، وعر ََََََََََََّّّّّّّّّّّّها رحمان وثالثة ال 

 (.471 -3/470لسان العرب )انظر:  ئا.  تنبق شي
 (.338ف اوى البغو  ) (5)
 (.339 -338ف اوى البغو  ) (6)
 ما ب  املعقوف   ااق  من )و(. (7)
 (.336ف اوى البغو  ) (8)
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ي   كتاُب الس ِّ
ففي كل ِّ واحٍد منها ابابً ، وتركه ابألمان،  وكيفيته  ,والنظُر يف وجوبه

 (1). 
 . يف وجوبه : الباُب اأَلوَّل

وح  ، (صتتتتتتتتتع    تيه وستتتتتتتتت )وح  رستتتتتتتتوله  ، وهو يشتتتتتتتتتقل  تع ح    ت اى
 .املستقني

 .والكنائس لبَِّيعحماله من اوختريب ، واأللسنة ميحو الكفر من القتوب : فاألول
 .وإجابة د وته، ابلرسالة (َ َتْيهِّ السَََّلمُ )الشهادة له : والثاين
، الغنائ  هل  (2)وحتصتتيل، وأمواهل  ونستتائه  وأوالده  الذبُّ  ن املستتتقني:  والثالث
 .والظفر ب دوه 

 .(4)يصرُي فرض  نيٍ  (3)[وقد]، وهو واجٌب  تع الكفاية
 :القس  اأَلوَّل يف طرفنيوالكَلم يف 

ب  تع الكفتايتة تت ويصتتتتتتتتتتتتتتتل بته الكَلم يف أمور ، يف الواجتب  تع الكفتايتة: اأَلوَّل
 .فإنه أمهها، استطراًدا

 .املسقطة له (5)[األ ذار]يف : والثاين
واختتفوا يف أن اجلهتتاد كتتان يف  هتتدِّ  :يف الواجتتب  تع الكفتتايتتة :الطرف اأَلوَّل

أنه كان فرض :  (6)[اأظهره]؟  فرُض كفايةأو  فرُض  ني  (صتتتتتتتتتتتتع    تيه وستتتتتتتتتتتت )النيب 

 

ري ص ) (1)  .(55تقدم الت ريف ابلس ِّ
 ب(./176) (2)
 يف )و(: )وهو(. (3)
(. والبيان لت قراين 3/265(. واملهذب لتشتتتتتتتتتتتتتتريا   )232 -231انظر: التنبيه لتشتتتتتتتتتتتتتتريا   ) (4)
 (.307(. ومنهاج الطالبني )10/208والروضة ) (11/343. والشرح الكبري )(12/99)
واملثبتتتتا مواف  ملتتتتا يف الشتتتتتتتتتتتتتترح الكبري لتراف ي  (, ويف )و(: )األ تتتتدار(, األ تتتتداديف )ط(: ) (5)
(11/344). 
 (: )أظهرمها(.طيف ) (6)
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ا . وفرض كفتايتة  تع هريه ، أنته كتان فرض  نٍي  تع املهتاجرين: واثلثهتا ,(1)كفتايتة وأمتَّ
وقتاهل  فيها   ,(2)وقصتتتتدِّ بَلده  ,فيجب اجلهاد لصتتتتونِّ بَلد املستتتتتقني  ن الُكفَّار  ؛ب ده

 .(4)(3)يةز ل اجلذبأو  إى االسَلم
 :والكفر أربعُة أضرب  

 .ابهلل أصًَل  (5)[يؤمن]أبال  ؛كفُر إنكارٍ 
 .ككفرِّ إبتيَس ي رف   بقتبه وال يقر بتسانه  :وكفُر جحودٍ 
ككفرِّ ؛  حستتتتًدا ول ًنا (6)[به] يقرَّ بقتبه ويقرَّ بتستتتتانه وال يدينوهو أْن  :وكفُر  نادٍ 

 .أيب هلبٍ 
 .وهو أْن يقرَّ بتسانه وال ي تقد بقتبه :وكفُر نفاقٍ 

 .ه  املرادون يف الباب  ؛لوَ ار أبحد األضرب الثَلثة األُ والُكفَّ 
 :(8)حالتان (7)[ولتكفار]
مل يقصتتتدوا املستتتتقني وال متتتيً ا من ، بَلده أن يكونوا مستتتتقرين يف :  (9)[مهااحدإ]
خيص أو   وهل ي قه .  حصتتتتتتتتل ا م ؛كته   (10)فإن امتن وا،  فقتاهل  فرُض كفاية ؛بَلده 

 

(. والروضتتتتتتتتتتتتتتتتة  11/344لتراف ي )وهو التتذ  رجحتته النوو  والراف ي. انظر: الشتتتتتتتتتتتتتترح الكبري  (1)
(10/208.) 
 أ : بَلد الكفار. (2)
 (.164م ج  لغة الفقهاء )  انظر: ما تفرضه الدولة  تع رؤوس أهل الذمة.اجلزية:   (3)
(. والشتتتتتتتتتتتتتترح  13/211(. والتهتذيتب )13/169(. وحبر املتذهتب )14/110انظر: احلتاو  ) (4)

(. والنج  الوهتاج 16/350(. وكفتايتة النبيته )307الطتالبني )(. ومنهتاج 11/337الكبري لتراف ي )
(9/286.) 
ُكتب فوقها يف نستتتتتتتتتتتتتت(ة )ط(؛ حرف )ط(, وُكتب يف احلامتتتتتتتتتتتتتتية مقابل احلرف؛ حرف )ط(,    (5)

, ومل أ رف من الذ  كتب احلوامتتي, وهي مبثوثة يف وكتقة: )ي رف(, مع كتقة اخرى هري واضتتحة
 النس(ة )ط( فقط.

 تني ساقط من )ط(.ما بني امل قوف (6)
 يف )و(: )والكفار(. (7)
 (.10/208(. والروضة )11/345(. والشرح الكبري لتراف ي )7/449انظر: التهذيب ) (8)
 (.أحديهقايف )ط(: ) (9)
 أ : املستقون. (10)
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وإن قام .  (1)أنه أيم كلُّ َمن ال  ذر له  :أصحهقا:  قال النوو ،  فيه وجهان؟  املندوبني له
وفيه كَلٌم ستتتيآخ  خر الطرف إن متتتاء   ، ستتتقط الفرُض  ن الكل  ؛به َمن فيه الكفاية

 .ت اى
فيدخل ا ماُم دار الكفر ها ًًي ،  ال يكون إال فرض كفاية  ؛ُمَّ هذا النوع من اجلهاد

 .(2)وال جي ته  فوضع، يب ثه  ويؤم ِّر  تيه  َمن يصتح لذلك أو  ،بنفسه وجند ا سَلم
نة مرة ؛وأقلُّ ما يكون يف ذلك   وكَلُم املاورد  ,(3)ما  اد فهو أفضتتتتتتتتتتتتلو ، يف الستتتتتتتتتتتتَّ

الذ  استتقر   تيه سترية : فإنه قال، ابملرة إال إذا  جَز  قا فوقها ييقتضتي أنه ال يكتف
نة أربع مرا   ََلمُ )وكان ،  يف كل فصتٍل هزوة، اخلتفاء الرامتدين أن يغزو يف الستَّ  (َ َتْيهِّ الستَّ

اقتصتتتتتر  تع    ؛فإن  جز ا مام  ن أربع،  (4)ركث  أو   ، تع هذا - تيه  فرض اجلهاد ب د-
 .(5)ما قدَر  تيه

فإهن  مل يروا الت(صتتتتيص  ،  مذهب األصتتتتوليني ؛ ند  يف هذا  امل(تار :وقال ا مام
فإنَّ ، أرادوا به الغالب؛  وتقييد الفقهاء له ابملرة ,ويوجبون إقامته حبستب ا مكان،  ةنَ ابلستَّ 

 .وفيه نظرٌ  .(7)ؤاخ تهيزها لتجند يف السنة أكثر من مرةيال  (6)والُ دداألموال 
ا  (8)[أطراف]متتام أن يرتتت ِّب يف كتتل طرٍف من وينبغي لإل بَلد ا ستتتتتتتتتتتتتتَلم جيشتتتتتتتتتتتتتتتً

 ؛فإن مل يرت ِّب،  نقته  إى جهٍة أخرى  ؛فإن حصتتتتتتتا مهادنٌة بينه ،  يقصتتتتتتدون َمن يتيه 
ا َفةَ الن  ويرا ي .  أرستتتتتل يف كل ستتتتتنٍة جيشتتتتتً فَل يتحامل  تع طائفٍة بتكرير ،  ابملناوبة (9)صتتتتتْ

 

 .(11/345. وانظر: الشرح الكبري )(10/208روضة الطالبني ) (1)
 (.10/208(. والروضة )11/345)انظر: الشرح الكبري لتراف ي   (2)
 (.10/208(. والروضة )11/345وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (3)
كان مجيع ما هزا رستتتتتول   صتتتتتتع    تيه وستتتتتت  بنفستتتتته ستتتتتب ا و شتتتتترين  "قال ابن هشتتتتتام:  (4)

. الستتترية "وستتترية هزوة،... وكانا ب وثه صتتتتع    تيه وستتتت  وستتتراًيه ثانيا وثَلثني، من بني ب ث
 (.609 -2/608النبوية )

 (.14/140احلاو  لتقاورد  ) (5)
 أ(./177) (6)
 (.17/397هناية املطتب ) (7)
 يف )ط(: )طرف(. (8)
 (.10/6613مشس ال توم )  انظر: االس  من ا ِّنصاف. (9)
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ْهزَاءِّ   .(3)(2)ويَدَُع اآلخرين يف الدََّ ة (1)اْ ِّ
إال أن يتكتون اخلتوف متن ، واألوى أن يتبتتتتتتتدأ بتقتتتتتتتتتال متَن يتتتي دار ا ستتتتتتتتتتتتتتتَلم

ْ ل طائفة إب ائه  وجَ   األقربني مبهادنةٍ ب د أن أيمن متتتتر    (5)فيبدأ هب ،  أمتتتتد (4)[األب دين]
 .(6)يرده  إن هدروا

، ابلقر  بتدأ ؛فتإن كتايف يف جهتٍة واحتدة، ولو استتتتتتتتتتتتتتتوى اخلوف من القر  والب تدى
 .(7)بدأ ابلقر  ؛وإال، ف لَ  ؛اقفإن أمكن تفري  اجليش  تيه، وإن كايف يف جهتني
االستتتتتتتتتتتتتتيَلء   (9)[يرجو]إال أن ،  (8)وينبغي أن جي َل كل هزاٍة إى ثغر  :قال املاورد 

نتة  ن القتتال ، فَل أبس أن يواليته ح  يفتحته؛ همبواالة هزو   تع ثغر وجيو  إخَلء الستتتتتتتتتتتتتتَّ
وخياف من ، ويف األ داء قوة وكثرة، أبن يكون يف املستتتتتتتقني ضتتتتتت ٌف وقتة،  (10)لتضتتتتتترورة

دد أبْن ي زَّ الزادأو  ،ابتتتتدائه  ابلقتتتتال االستتتتتتتتتتتتتتت صتتتتتتتتتتتتتتتتال ، و تف التتتدواب يف الطري  لِّ تتتُ
ر] ستتَلمِّ قوٍم فيستتتقيته  إانتظار  أو  يتوقع حلوق مددٍ أو   (12)إى إدراك الَغَلَّ   (11)[فيُتَؤخ ِّ

 .(13)برتكِّ القتال
وأهتل الر القتتال يف الر دون ، وُيكتَّف أهتل البحر القتتال يف البحر دون الر: قتالوا

 .(14)البحر
، أن يكون األمري مستتتًقا: ويصتتح تقتيد ا مام ا مارة أبرب ة متتروط  :املاورد قال 

 

 (.8/4946مشس ال توم )  انظر: ا هزاء: أهزاه: محته  تع الغزو. (1)
 (.104الت ريفا  لتجرجاين )  انظر:  .الد ة: هي  بارة  ن السكون  ند هيجان الشهوة (2)
 (.10/209(. والروضة )11/351) الشرح الكبري  :انظر (3)
 يف )و(: )األب د من(. (4)
 (.10/208)(. والروضة 11/245وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (5)
 (.9/290انظر: النج  الوهاج ) (6)
 (.14/139انظر: احلاو  ) (7)
 (.1/421مجهرة التغة )  انظر: موضع امل(افة بني ال دو واملستقني. (8)
 , ولتسياق.املاورد ا(, واملثبا مواف  ملا ذكره يرجو يف النس(تني: ) (9)
 (.14/140احلاو  ) (10)
 يف )و(: )ويؤخر(. (11)
 .(2/451)املصباح املنري   انظر: كل ميء حيصل من ريع األرض أو أجرهتا وحنو ذلك.  (12)
 (.209 -10/208(. والروضة )246 -11/245انظر: الشرح الكبري ) (13)
 (.16/357(. وكفاية النبيه )16/200(. وحبر املذهب )14/141انظر: احلاو  ) (14)
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، و تع َمن يقاتته  أن ي ينه ،   هنخيو   (1)[أن] يتيه من اجليش نوأن يكون مآمويًف  تع م
وأن يكون ذا رأٍ  يف ، ويتقتدم  نتد الطتتب،  (2)[اهلرب ] دوأن يكون متتتتتتتتتتتتتتجتا ًتا يثبتا  نت 

احلرب يف انتها    ويدب ِّر، ليستوس اجليش  تع اتفاق الكتقة يف الطا ة ,الستياستة والتدبري
فالتنفيذ ما كانا موقوفًة  تع رأ    ,وواليُة تفويض،  واليُة تنفيذٍ :  وواليته ضرابن  .الفرصة
وإن كان  بًدا من هري ،  (3)]فتصتتتح واليته بتكامل الشتتتروط األرب ة[ ,وتنفيذ أوامره ا مام
مع الشروط   فُي تر فيها،  والتفويض ما فوَّضه إى رأيه لي قل فيه ابجتهاده  .الجتهاداأهل 

أن يكون من أهل االجتهاد يف :  واثنيهقا، احلرية:  أحدمها،  متتتتترطان  خران،  (4)[األرب ة]
بنتاًء  تع ، وجهتانويف ا تبتار كونته من أهتل االجتهتاد يف أحكتام التدين  .أحكتام اجلهتاد

 ؟الواليتة (5)كتان مطت   ذاهتل لته أن ينظر يف أحكتام جيشتتتتتتتتتتتتتته إ اخلَلف يف أن هتذا األمري
مل  ؛والقتاضتتتتتتتتتتتتتتي أح  ابلنظر فيهتا منته ,ال :وإن قتنتا، لزم ؛جيو  :فتإن قتنتا، وفيته وجهتان

 .(6)يتزم

 

 يف )و(: )امن(. (1)
 يف )و(: )ال رب(. (2)
 يف النس(تني: )فيصح(, واملثبا من احلاو . (3)
 .احلاو  لتقاورد (, واملثبا من أرب ةيف النس(تني: ) (4)
 ب(./177) (5)
 (.139 -14/138احلاو  لتقاورد  ) (6)
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 فصل
 .(1)جر   ادُة األصحاب بذكر مجٍل من فروض الكفاًي  يف هذا الكتاب 

 .ال من واحٍد ب ينه، هو الذ  ُقصد حصوله يف نفسه: واملفروض  تع الكفاية
 .(2)امتحايًف له ,هو الذ  ُقصد حصوله من ُم نيَّ : واملفروض  تع األ يان

وقستتت  يت ت  مبصتتتتحة    ]قستتت  يت ت  مبصتتتتحة دينية,  :وفرُض الكفاية ثالثة أقسااا 
 (4)(3)دنيوية, وقس  يت ت  هبقا[

ما يتوقف :  أحدمها:  وهو نو ان،  (5)[دينيةٍ ]ما يت ت  مبصتتتتتتتتتتتتحٍة   :القسااااااااا  اأَلوَّل
وهو الراهني القتتاط تتة  تع  ، وهو إقتتامتتة احلجتتة ال تقيتتة،  تيتته (6)[التتد ِّين]دوام أصتتتتتتتتتتتتتتتتل 

جب أال في، وحل املشتتتكَل   ,ودفع الشتتتبه،  وصتتتدق الرستتتل  ,وصتتتفاته وحدانية   ت اى
 .(7)مسافة القصر: واملراد ابخلطة, ن ذلك  تو خطة من خطط ا سَلم خت

 .(9)قالوه هنا (8)[كذا]، ة ابلسيف  تع الكفايةقهريكقا تب الد وُة ال

 

(.  10/216)(. والروضتتتتتتتتتتتتتتتة 11/352(. والشتتتتتتتتتتتتتترح الكبري )17/393انظر: هنتايتة املطتتب ) (1)
 (.4/174(. وأسىن املطالب )9/290(. والنج  الوهاج )307ومنهاج الطالبني )

 (.7/6انظر: الوسيط ) (2)
 ساقط من )ط(.ما بني امل قوفتني  (3)
 (.7/6انظر: الوسيط ) (4)
 يف )و(: )دنيوية(. (5)
 يف )ط(: )الذين(. (6)
(.  1/125اجملقوع )  :انظر. ستتتة  شتتر فرستت(ا, وابلفراستت : مستتافة القصتتر ثانية وأرب ون ميَل (7)
 .(1/269. وهناية احملتاج )(9/291النج  الوهاج )و 
 يف )و(: )وكذا(. (8)
 ( فإنه منقول هناك.9/291انظر: النج  الوهاج ) (9)
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ومجيع أهل  (7)(6)وأمحد  (5)(4)وستتتتتتتتتفيان  (3)(2)ومالك  (1) ن الشتتتتتتتتتاف ي ونقل الغزايل
إمَّا  تع  ,هو واجب]:  وأنَّ هريه  قال،  ب ت  الكَلم بد ٌة حمرمةأن االمتتتتتتغال ؛ احلديث
، واختار ما ذكره هنا، وذكَر ُحجج الفريقني، وهو أفضتتتتتتتتتتتل األ قال  ,األ يانأو   الكفاية
فهو اب تبار ، ففيه منف ة ومضتتتتتتتترة،  أنه ال يُطت  القول بذمه وال حبقده واحل ُّ : (8)[ُمَّ قال

واب تبتار ، كقتا يقتضتتتتتتتتتتتتتتيته احلتال،  واجتبأو  منتدوب أو  حَلل ؛االنتفتاعمنف تته يف وقتاِّ 
وحتريك ، إاثرة الشتتتتتتتتتتبها    ؛هتر ضتتتتتتتتتت فق، حرام  ؛به  (10)[ا ضتتتتتتتتتترار]يف وقا   (9)[مضتتتتتتتتتترته]

ويتضتتتتتتتتتتترر به   .مشتتتتتتتتتتتكوٌك فيه  ؛(11)[ورجو ها ابلدليل]  .ابتداءً اجلزم وإ التها  ن ، ال قائد
 ن الرجوع   ؛هدَ  ْ وبتَ ،  لاوحمبته االنتصار  ند اجلد،  املبتدُع أيًضا يف ثوران نفسه مع مبهته

 

(. وجتتامع بيتتان ال ت  وفضتتتتتتتتتتتتتتتتته البن  بتتد الر 454 -1/453منتتاقتتب الشتتتتتتتتتتتتتتتاف ي لتبيهقي ) (1)
(2/941.) 
ولد ستتتتتتتنة  مالك بن أنس بن مالك املدين احلقري  األصتتتتتتتبحي, ( إمام دار اهلجرة، أبو  بد  ,  2)

حتدث  نته من متتتتتتتتتتتتتتيوخته:  قته؛ أبو  وهريمهتا,  ثَلث وتستتتتتتتتتتتتتت ني, وقتد روى الزهر   ن: والتده أنس
ستتتتري أ َلم النبَلء لتذهيب  انظر:  . تستتتتع وستتتتب ني ومائةوتويف , ىي بن أيب كثري، والزهر ستتتتهيل، وحي

(8/48- 49 ,52( ,)8/130). 
( وهريُه  ن  3/138وقد نقل صتتتتتتاحب )منح اجلتيل( املالكي ) مل أجده  ند أحد قبل الغزايل, (3)

 .الغزايل قوله ومل يبني ِّ مصدرا هريه
من ميوخه: ( أبو  بد  , سفيان بن س يد بن مسروق الثور  الكويف, ولد سنة سبع وتس ني,  4)

ستتتنة إحدى   وتويف,  روى له: اجلقا ة الستتتتة يف دواوينه , إبراهي  بن  بد األ تع، وإبراهي  بن  قبة
 .(7/279(, )230 -7/229)سري أ َلم النبَلء لتذهيب انظر:  وستني ومائة. 

 (.5/109ذم الكَلم وأهته أليب إمسا يل,  بد   بن حمقد اهلرو  ) (5)
أمحد بن حنبل الشتيباين، املرو  ، م البغداد , طتب ال ت  وهو ابن سس  شترة  ( أبو  بد  ,6)

ستتتتنة، يف ال ام الذ  ما  فيه مالك، ومحاد بن  يد. ف دة متتتتيوخه الذين روى  نه  يف )املستتتتند(: 
ومن: هشتتتتتتتي  بن بشتتتتتتتري فآكثر وجود,  فستتتتتتتقع من: إبراهي  بن ستتتتتتت د قتيَل,  مائتان وثانون ونيف. 

وهريه , قتال ابن اجلو  : كتان ا متام ال يرى وضتتتتتتتتتتتتتتع  –فبتال   -وحيىي القطتان  -فتآكثر -ووكيع 
الكتب، وينهع  ن كتبة كَلمه ومستتتتتتتتتتتتائته، ولو رأى ذلك، لكانا له تصتتتتتتتتتتتتانيف كثرية، وصتتتتتتتتتتتتنف 
 )املستتتتند(؛ وهو ثَلثون ألف حديث، و)التفستتتتري( وهو مائة و شتتتترون ألفا، و)الناستتتت  واملنستتتتو (،

ستتتتتتتري أ َلم  انظر:  ستتتتتتتتني ومائة, وتويف ستتتتتتتنة إحدى وأرب ني ومائتني. و)التاري (، ولد ستتتتتتتنة أربع و 
 .(11/334) ,(328 -11/327) ,(179 -11/177)النبَلء لتذهيب 

 (.2/540ا ابنة الكرى البن بطة ) (7)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (8)
 يف )و(: )مضربه(. (9)
 يف )و(: )ا ستضرار(. (10)
 ور و ها ابلتدليل(.يف )و(: ) (11)
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 فظوال تقاء مت بدون حب،  والناس ُمت بَّدون اب تقادها .حراسُة ال قيدة:  ومنف ته .إى احل 
ال ، كالطبيب احلاذق يف استتت قال الدواء اخلطر  املفينبغي أن يكون ال ، ذلك  تع ال وام

، ليتدفع بته مبتتد ًتا ال ينتدفع بغريه ؛فيت تقته، يضتتتتتتتتتتتتتت ته إال يف موضتتتتتتتتتتتتتت ته  تع قتدر احلتاجتة
ُيستتتتتتتتتتتتتتت قتل  نتد ، فيكون حين تذ من فروض الكفتاًي  ، ويت رض  فستتتتتتتتتتتتتتتاد  قتائتد ال وام

 .(1)وُيستك فيه طري  احلجج الواردة يف القر ن, احلاجة
 .ما يت ت  بفروع الدين ومرائ ه: الثاين
 .إحياء الك بة ابحلج يف كل سنةٍ : ومنه
يف املستتتتجد  ةبل اال تكاف والصتتتتَل، وينبغي أن تكون ال قرة كاحلج :الراف يقال 

 .(3)حيصل جبقيع ذلك  ؛فإن الت ظي  وإحياء البق ة، (2)احلرام
 تع الوقوف  (4)[مشتتتتتتتتقلٌ ]فإنه  ، د احلج مبا ذكرو ال حيصتتتتتتتل مقصتتتتتتت   :وقال النوو 

 .انتهع. (5)وهري ذلك  ,ابلطا ا  وإحياء تتك البقاع ، والرمي واملبيا مبزدلفة ومىن
 ن ] األمور  (7)]هبذه[  (6)]...[ وهذا يقتضتتتتتتتتتتتي أنه فهَ  من كَلم الراف ي االكتفاء

 .أراد إحياؤه هبذه األمور مع احلج (9)[أنه]يقتضي  بل ظاهره، وليس بظاهر، (8)[احلج

 

 (.99 -1/94ا حياء ) (1)
 أ(./178) (2)
 (.354 -11/353الشرح الكبري ) (3)
 يف )و(: )يشتقل(. (4)
 (.10/221روضة الطالبني ) (5)
ُكتب هنا خٌط يف نستتتت(ة )ط(, وُكتب يف احلامتتتتية مقابل اخلط مجتة: )ابحلج بدون(, لتصتتتتبح   (6)

اجلقتتة هكتذا: )وهتذا يقتضتتتتتتتتتتتتتتي أنته فهَ  من كَلم الراف ي االكتفتاء ابحلج بتدون هتذه األمور(, وهتذا 
ي ستتتببه و  أ ت  أن يف هذه النستتت(ة ُحشتتت ِّ

إذ خطآً يف كتابة كتقة: )هذه(,  )ط(  االستتتتدراك من امل
اآلن, و تع تقدير  هط, ستتياخ ذكر ستتقْ   أ ين نستت(ة )ط(  هي يف نستت(ة )و(: )هبذه(, وكذلك فيها

ي هري ظاهر, فإن النوو  إ ا قال ذلك دف ا لتوه  جوا   انتفاء اخلطآ والستتتتتقط؛ فإن ما ذكره احملشتتتتت ِّ
ي:  االكتفاء مبا ذكره الراف ي من ال قرة واال تكاف والصتتتتتتتتتتَلة يف املستتتتتتتتتتجد احلرام, ولو قا ل احملشتتتتتتتتتت ِّ

 , فتآمته فإنه ظاهر.ا)االكتفاء هبذه األمور بدون احلج(؛ لكان امل ىن صحيح
 يف )ط(: )هذه(. (7)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )ط(. (8)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (9)
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إنَّ احلج كتتل ستتتتتتتتتتتتتتنتتة  :(1)[بقولتته]وجيو  أن يكون مراده  ، ويف وجوب ذلتتك نظرٌ 
 .الكل إذا تركوه احلَرج   يف، أنه فرٌض  تع َمن حجَّ وَمن مل حيجَّ  ند االستطا ة ؛فرض

 تنٍي  تتتع املستتتتتتتتتتتتتتتتطتيت تني  تتتع   وإن كتتتتتتتان فترضَ -وأن يتكتون مترادهت  أن احلتج 
فيجتب  تيه   تع الكفتايتة أال ختتو الك بتة ستتتتتتتتتتتتتتنتة منته إن مل حيجته أحتٌد  ؛-(2)[الرتاخي]

 .تطوً ا
والنهي  ,أ  األمر ابلواجبتتتا   ,(4)والنهي  ن املنكر (3)[ابمل روفاألمر : ومنهتتتا]

ولو نصتتتتتتتتتتتتتتتب ا متام ، وال يقف  تع إذن ا متام، تص ذلتك ابلوالةوال خي،  ن احملرمتا  
ب، واحًدا لذلك ت نيَّ  تيه ْحَتسِّ

ُ
 .(5)وهو امل

 ، والكَلُم يف احملتسب الذ  ليس مبَُوىَّ 
ُ
 :(6)وىَّ ويف احملتسب امل

ب  تيهفالكَلُم فيه يف احملتستتتتتتتتتِّ   :(7)أمَّا اأَلوَّل ب فيه،  ب واحملتستتتتتتتتتَ وكيفية ،  واحملتستتتتتتتتتَ
 .احلسبة

ب ستتواء كان ،  والقدرة،  والتكتيف، ا ستتَلم:  فُيشتترتط يف وجوبه  تيه: فآما احملتستتِّ
 .وليس لتكافر ذلك ،  بًداأو  حرًّا، امرأةً أو  رجًَل 

كقا أن له قتل ،  ويُثاب  تيه، أن يف ل (8)[له]ه  لكن، وال جيب  تع الصتتيب املراه 
 .الكافر وستب ثيابه

جيب  تع َمن هصتتتتَب  : وقد قال الغزايل، ف تع الفاستتتت  ذلك ،  ال دالة يشتتتترتطوال 
و تع َمن ارتكب  ,وإن كان الزيف أفحش،  أن أيمرها بستتتتتتتتتتتتترتِّ وجهها  نه  ؛ تع الزيف امرأة

 

 هكذا يف النس(تني. (1)
 .واملثبا من )و(, ول ته الصحيحيف )ط(: )النواحي(,   (2)
 ُكتب يف احلامية مقابل هذه اجلقتة يف نس(ة )ط(: )ومنها األمر ابمل روف( خبط أمحر.  (3)
(.  9/293(. والنج  الوهاج )10/217(. والروضتتة )11/352انظر: الشتترح الكبري لتراف ي ) (4)

 (.8/49وهناية احملتاج )
 (.1/20انظر: هاية البيان ) (5)
 (.2/312انظر: إحياء  توم الدين ) (6)
 (.2/312انظر: إحياء  توم الدين ) (7)
ما بني امل قوفتني ستتتتتتتتتتتتاقط من )و(, وهي يف )ط( ُوضتتتتتتتتتتتت ا فوق الستتتتتتتتتتتتطر وخبط مغاير لباقي   (8)

 النس(ة.
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ال يستتتقط  نه  ؛أخلَّ بنهي نفستتتهفإذا  ، وينهع هريه، نفستتته  (1)[ها ن]أن ينهع   ؛م صتتتيةً 
 .(2)األمر بنهي اآلخر

والظامل ،  ن الشتتتتتتتتترب  (4)[هريه]والشتتتتتتتتتارب ينهع ، ينهع هريه  ن الزيف (3)[فالزاين]
 .ينهع هريه  ن الظت 

ا، (5)شتتتتتتترتط[ي]ف: وأمَّا القدرة فكلُّ َمن أحب ،  ليس  تيه إال بقتبه ؛فال اجز حستتتتتتتًّ
أن خيتاف من مكروه ينتالته  وهو، ويف م نتاه ال جز امل نو ، كره م تاصتتتتتتتتتتتتتتيته وأنكرهتا  ؛ 

أْن ي ت    :(6)[هتااحتدإ] :ولتقنكِّر أرب تُة أحوال .ويتح  بته متا إذا  تَ  أن إنكتاره ال ينفع
لكن يتزم أال ، يف ب ض املواضتتتتتتع بل حيرم، فَل جيب،  وأنه يتضتتتتتترر به،  أنَّ إنكاره ال ينفع
وال  .واجبأو   فَل خيرج إال حلاجٍة مهقة،  بيته ح  ال يراه  (7)[ويَل م]، حيضتتتتتر موضتتتتت ه

وحيقل  تع املسا دة يف ، إى الفساد  (10)(9)[ هَ رْ يتُ ]البتد إال إذا كان    (8)اهلجرة من يتزمه
فيجب ،  في ت  أن املكروه يزول إبنكاره وال يناله مكروه  ؛اأن جيتق :  الثانية  .الظت  واملنَكر

ا ا، إنكتتتاره ال يفيتتتد (11)(ي ت  أن) أن: الثتتتالثتتتة .قط تتتً فَل جيتتتب لكن  ؛وال خيتتتاف مكروهتتتً
كقا ،  وأنه يصتتتيبه مكروه،  أن ي ت  أنه يبطل املنَكر؛  كس هذا:  (12)[الراب ة] .ُيستتتتحب

 (13)[خمتطفة]ة  أن يضتتترب ال ود ضتتتربو تع ،  يكستتترهحبجر   لو قدر  تع رمي إيفء اخلقر
لكن ُيستتتحب إذا كان له ريثري ، فَل جيب وال حيرم، من ب د (14)[لكن يضتترب ] فيكستتره

 

 .: ) ن(يف النس(تني (1)
 (.314 -2/313حياء )ا  (2)
واملثبا من )و(, ول ته الصتتتتتتتحيح, ألنه مناستتتتتتتب لتستتتتتتتياق, وألين مل   (,قال الروًيينيف )ط(: ) (3)

 أجده  ند الروًيين يف حبر املذهب.
 يف )و(: )نفسه(. (4)
 هكذا يف النس(تني. (5)
 (.أحديهايف )ط(: ) (6)
 يف )و(: )وال م(. (7)
 ب(./178) (8)
 واملثبا من )ط(, وهو املواف  ملا ذكره الغزايل. يف )و(: )يزهو(, (9)
 (.3/366ال ني )  انظر:  الره : هشيان الشيء. (10)
  ًيدة من ا حياء. القوسنيما بني   (11)
 يف )و(: )الرابع(. (12)
 واملثبا من )ط(, وهو املواف  ملا ذكره الغزايل. يف )و(: )خمتطف(, (13)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )ط(. (14)
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إذ ال خَلف  ,يف تقوية قتوب أهل الدينأو   ،يف كستتتتتترِّ جاه الفاستتتتتت أو   ،يف دفع املنَكر
 .(1)دخوله نكايةإذا أثَّر ، قتليُ وإْن  ت  أنه ، تقست  الواحد أن يتج صف الُكفَّارلأن 

و ت  أنه لو ، بيده ستتتتتتيٌف وقدُح سر (2)]متغتباً[فآما إذا رأى فاستتتتتتًقا   :قال الغزايل
ستتتتتحب وإ ا يُ : قال .فَل أرى لتحستتتتبة فيه وجًها  ؛القدح وقتته (3)ب[رِّ شتتتتَ ]لَ   ؛أنكر  تيه

، ا نكارمل جيز    ؛أقاربهأو    فإن  ت  أنه يضرب م ه أصحابه،   تيه  رو ذذلك إذا اقتصر احمل
ا ملنَكٍر  خر يت تتاطتتاه  (4)[لكن]، ولو  ت  أنتته لو أنكر أبطتتل ذلتتك املنَكر يكون ستتتتتتتتتتتتتتببتتً

ب  تيه (5)[هري] ، كقا لو كان م ه متتتتتتتتتتتراٌب حَلل لكنه تنجس  ،َحُرَم ا نكارُ  ؛احملتستتتتتتتتتتتِّ
وحُيتقل  .فَل م ىن  راقته ؛احلَلل (7) وا   اخلقر  هلشتترب صتتاحبُ  (6)[أراقه]و ت  أنه لو  

 (8)]املغري[وال يب د أْن يُفرَّق بني درجا  املنَكر  ،  وقد ذهب إليه ذاهبون،  يريقه:  يُقالأن  
، كقا لو كان يذبُح متتتتتتاًة لغريه ليآكتها،  (10)[يريغالت]  (9)(احلستتتتتتبة و)  فضتتتتتتي إليهتوالذ  

لو كان مينع من ، ن    .فَل م ىن هلذه احلستتتبة،  (11)[إنستتتايف]و ت  أنه لو من ه منها لذبَح 
 تع  فهتذه دقتائ  .فتذلتك لته وجته ؛متالته ذخت قتته  تع أحب، قطع طرفتهأو  ذبحِّ إنستتتتتتتتتتتتتتتانٍ 

ب أْن جيتهَد فيها حتَسُب فيه  .احملتسِّ
ُ
ب ,موجود  ,رٍ فهو كل منكَ ،  وأمَّا امل ، ظاهر لتقحتسِّ

احملتذور املقنوع  :ون ين ابملنَكر .بغري اجتهتادٍ  ,ي ت  كونته منكرًا ,(12)[تستتتتتتتتتتتتتتس]من هري 
جمنويًف أو  فتإن َمن رأى مراهقتًا، أ   من امل صتتتتتتتتتتتتتتيتة ؛"كتل منكر": (13)[وقولنتا]، متتتتتتتتتتتتتتر ًتا

وإْن مل يُوصف   ,وإراقة اخلقر،  وجَب  تيه من ه ؛يقتل م صوًماأو    ،يزينأو    ،يشرب اخلقر

 

 (.320 -2/319ا حياء )  :انظر (1)
 يف النس(تني: )وحده(, واملثبا من ا حياء. (2)
 يف النس(تني: )كسر(, واملثبا من ا حياء. (3)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (4)
 يف النس(تني: ) ن(, واملثبا من ا حياء. (5)
 يف )ط(: )راقه(. (6)
 (.5/285لسان ال رب )  انظر: َ وَِّ  الشيُء َ َو اً إذا مل يوجد. (7)
 يف النس(تني: )امل ني(, واملثبا من ا حياء. (8)
  ًيدة من ا حياء. القوسنيما بني   (9)
 واملثبا من ا حياء. (,الت ينييف النس(تني: ) (10)
 يف )ط(: )إنسان(, واملثبا من )و(, وهو املواف  ملا ذكره الغزايل. (11)
 (, واملثبا من )و(, وهو املواف  ملا ذكره الغزايل.حتسيسيف )ط(: ) (12)
 يف )و(: )فقولنا(. (13)
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واخلتوة ، احلقامككشتتتتفِّ ال ورة يف   ,ةصتتتتغريً أو    ةستتتتواٌء كان املنَكُر كبريً ،  الف ل ابل صتتتتيان
ن ، خيرج  نه ما وقَع وانقضتتتتتع  ؛"موجودٌ ": وقولنا  .واتباع املرأة األجنبية النظر،  ابألجنبية

َ
مل

وأمُر احلتتتتتد راجٌع إى ) .فتيس لآلحتتتتتاد  تيتتتتته ا رتاض،  ت  منتتتتته أنتتتتته يشتتتتتتتتتتتتتترب اخلقر
ن  رف من حاله أنه  زَم  تع   (2)أنه وكذلك ما ُ رف بقرينة احلال،  (1)(ا مام

َ
ستتتتتتتتتتيقع مل

ظتاهٌر لتقتحستتتتتتتتتتتتتتتب من هري ": وقولنتا .فَل يت رض إليته إال ابلو ظ ؛الشتتتتتتتتتتتتتترب يف ليتتته
كذا قاله ،   تيه (3)]التجستس[ فتيس لنا، احرتاٌ   قَّن أتع م صتيًة يف داره سترًّا ؛"سست ت

 .(4)الغزايل
 أبمارة،  استتتتستتتراُر قوٍم ابملنكرهريه  أو  إذا هتَب  تع ظن احملتستتتب  :وقال املاورد 

ال  حرمتتتتة أن يكون فيتتتته انتهتتتتاكُ : أحتتتتدمهتتتتا؛ فتتتتذلتتتتك ضتتتتتتتتتتتتتترابن ظهر ؛ (5)]آباثر[أو 
فيجو   ؛ابمرأٍة ليزين هبتاأو   ،أبن خيره َمن يث  بته أن رجًَل خَل برجتٍل ليقتتته،  (6)[تتتدارك]
َر  ن : والثاين  .وا قداُم  تع الكشتتتتتتتف وا نكار (7)[ستتتتتتتسجالت] رتبة فَل هذه الما َقصتتتتتتتُ

 .(8)جيو 
فيدخل َمن  ،  املزامري واألواتر من خارج الدار أن يسقع أصوا    :ومن ظهور املنكر

 .(9)استقاُع أصوا  السكارى ابلكتقا  املآلوفة بينه  خارج الدار: ومنه, مس ها ويزيل
اخلقور هنا من   أفإن جوَّ   ؛وأمَّا إذا متتتتتتتتتت َّ رائحة اخلقر من خارج الدار :قال الغزايل

فهذا  ؛وإن  تَ  بقرينة احلال أهنا فاحا لت اطيه  متتترهبا،  مل جيز قصتتتدها اب راقة ؛احملرتمة
أو  ،أواين اخلقر و ال  املَلهي يف الُك  ستترتتُ وقد   .جوا  احلستتبة والظاهر،  (10)[حمتقل]

 

 مل أجده يف ا حياء. القوسنيما بني   (1)
 أ(./179) (2)
 واملثبا من )و(, وهو املواف  ملا ذكره الغزايل. (,التحسيسيف )ط(: ) (3)
 (.325 -324, 2/320ا حياء ) (4)
 .يف )ط(: )آباث (, واملثبا من )و(, وهو املواف  ملا ذكره املاورد  (5)
 يف )و(: )يتدارك(. (6)
 .املاورد واملثبا من )و(, وهو املواف  ملا ذكره  (,التحسيسيف )ط(: ) (7)
 (.366األحكام الستطانية لتقاورد  ) (8)
 (.2/325ا حياء )  :انظر (9)
 يف )ط(: )حيتقل(. (10)
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ما مل يظهر ، مل جيز أن يكشتتتتتتَف  نه  ؛فإذا رأى فاستتتتتتًقا حتا ذيته متتتتتتيءٌ   ,(1)حتا الذيل
الذ  م ه  (3)[أن] ما م ه  تع  (2)[إبخفائه]وال يستتتتتتتدل مب رفة فستتتتتتقه   .ب َلمٍة خاصتتتتتتة

إن كتتانتتا الرائحتتة فتت : قتتال .في متتا حيقتتته لغرضٍ وقتتد خيُ ، اخلقر (4)[حيقتتل]فتتإنتته قتتد ، سرٌ 
؛ وظهوُر متتكٍل حتا الثوب اخلفيف .والظاهر أن له االحتستتاب ، فهذا حملُّ نظرٍ   ؛فائحة

وليس له أن ،  ح  ي ت  أنه سر، فتيس له أن يري  ما حتا الثوب ، رائحتة اخلقركظهور 
 .(6)(5)[تس س]ألنه ؛ لي تَ  ما هو، أَرِّنِّيه: يقول

ا  أ  متتتتتتتتتتتتتترط: "ي ت  كونته منكرًا بغري اجتهتتاد": وقولنتتا وذلتك ، كون إنكتتاره م تومتً
 ةكالصتتَل  ,فإن كان من الواجبا  الظاهرة واحملرما  املشتتهورة،  خيتتف ابختَلف األمتتياء

وإن كان من   .فته  إنكارها،  هبا تقاءفكل املستتتتتتتتقني    ؛والزيف ومتتتتتتترب اخلقر ,والصتتتتتتتيام
بتتل لت تقتتاء ، مل يكن لت وام االبتتتداء إبنكتتاره ؛دقتتائ  األف تتال واألقوال املت قتتتة ابالجتهتتاد

: " بغري اجتهتاد": وقولنتا .أبنَّ ذلتك جمقٌع  تيته ال تقتاءُ ه ويتتح  هب  َمن أ تقتَ ، ختاصتتتتتتتتتتتتتتتة
 .الذ  اختتف فيه ال تقاء احرتاٌ   ن املنكر ابالجتهاد

وال ،  ومرتوك التستقية، والضتبع فتيس لتحنفي أن ينكر  تع الشتاف ي أكته الضتب
وجتوسه يف داٍر أخذها بشف ة  ،  مربه النبيذ الذ  ليس مبسكرٍ   (7)لتشاف ي أن ينكر  تيه

ولو  .والوطء يف النكتتاح بغري ويل، (10)(9)  األرحتتامو وأختتذه متتااًل مبرياث ذ، (8)[اجلوار]
 ؟ أن ينكره  تيه (11)ف َل ذلك ماف يٌّ فهل له

و ِّ  جنلكن يتزم  تيتته أْن  ,أنَّ لتته ذلتتك  والظتتاهر، هتتذا يف حمتتل النظر :قتتال الغزايل

 

 (.29/20اتج ال روس )  انظر: الذيل من ا  ار والثوب: ما ُجر  منه إذا أسبل. (1)
 واملثبا مواف  لتق ىن, وملا ذكر الغزايل يف ا حياء. (,وال إبخفائهيف النس(تني: ) (2)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )ط(. (3)
 يف النس(تني: )حيل(, ول ل الصحيح ما أثبتناه. (4)
 ( بدون تنقيط, واملثبا مواف  ملا ذكره الغزايل.ىحسس(, ويف )و(: )ىحسيف )ط(: ) (5)
 (.2/325ا حياء ) (6)
 احلنفي.أ :  تع  (7)
 لتغزايل.ا حياء (, واملثبا من اجلوا يف النس(تني: ) (8)
 (.2/325ا حياء ) (9)
 ب(./179) (10)
 أ : لتشاف ي. (11)
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فف ته ما هو خطآ يف ا تقاده وإن ، الشتتتتاف ي إذا نكَح بغري ويل ٍ لتحنفي أن ي رتض  تع 
وكذا الشتتتتتتتتتتاف ي  تع احلنفي إذا متتتتتتتتتتاركه يف الضتتتتتتتتتتب ومرتوك ،  كان صتتتتتتتتتتوااًب  ند املنكِّر

امرأًة  تع قصتتتتتتتتدِّ  (1)[الرجل] وهو أن جيامع، وينجرُّ إى هذا أمٌر  خر .وحنوه،  التستتتتتتتتقية
فهو ، لغريهأو  (3)[لصتتتتتتتتتتتتتتق ]و جَز  ن إ َلمته ذلتك ، (2)[تته وج]ه ي ت  أهنتا وهريُ ، الزيف

ولو  تَّ    .؟فينبغي أْن مين ه منه ال تقاده أنه م صتتتتتتتية، هبذا الوطء  مٌ مستتتتتتتتح ٌّ لت قاب 
ب مثًَل  فُوجد   ، هضتتتتتتبأو  (4)]من مشتتتتتتي ة[طَلق  وجته  تع صتتتتتتفٍة يف قتب احملتستتتتتتِّ

 ,ألنه  ًًن يف الباطن جيام ها ف تيه املنعُ فإذا ر ه  ، الصتفُة و جَز  ن ت ريف الزوجني ذلك 
ا هو فإذا كان مينع م .الف ل  ن كونه منَكرًا ابلصتتتتتتتتتتتتتفة خروجَ   (5)[اق تقه] نع  دمُ وال ميَ 
فيتزم من  كستتتتتتتتتتته ، جلهته؛ (6)[ اص] وال هو،  ند الفا ل اوليس منَكر ،  ر  ند  منك

وهو ، ال مُينع منتتته،  نتتتد الفتتتا تتتل جلهتتتته رليس مبنكٍر  نتتتد   وهو منك متتتا: أن يُقتتتال
وأن ، فحصتتتتتتتَل من هذا أنَّ احلنفيَّ ال ي رتُض  تع الشتتتتتتتاف ي ِّ يف النكاح بَل ويل ٍ   .األظهر

واالحتقاال  ،  وهي مستتتتتتتتتتتتتآلٌة دقيقة: قال  .فيه (7)]الشتتتتتتتتتتتتتاف ي[الشتتتتتتتتتتتتتاف ي ي رتض  تع 
وقد  .ولستتتتتتتتتتتنا نقطع خبطآ امل(الِّف فيها، ابلراجح  نديف يف احلالوإ ا أفتينا  ،  مت ارضتتتتتتتتتتتة

ا لكنَّ ، كتتاخلقر واخلنزير  ,ذهتتب ذاهبون إى أنتته ال حستتتتتتتتتتتتتتبتتة إال فيقتتا يقطع بكونتته حرامتتً
إذ يب تتتد هتتتايتتتة الب تتتد أن جيتهتتتَد يف القِّبتتتتة  ,األمتتتتتتتتتتتتتتبتتته أن االجتهتتتاد يؤثر يف ح  اجملتهتتتد

وال مينع منه أَلْجل ظن ِّ هريه أنَّ استتتتتتتدابرها ،  ُمَّ يستتتتتتتدبرها،  له ابألدلة الظنية (8)[فتظهر]
 (9)]م تد[ هريُ   ؛َمن رأى أنه جيو  لكل ِّ مقتٍد أن خيتار من املذاهب ما أراد   ورأ  .صواب 

 .(10)ول ته ال يصح ذهاُب أحٍد إليه، به

 

 ما بني امل قوفتني ساقط من )ط(. (1)
 يف )ط(: ) وجة(. (2)
 يف )ط(: )بصقٍ (. (3)
 واملثبا من ا حياء. يف النس(تني: )كَقَسرٍَّة(, (4)
 يف )ط(: ) تقها(. (5)
 يف النس(تني: ) اجل(, واملثبا من ا حياء. (6)
 يف النس(تني: )احلنفي(, واملثبا من ا حياء. (7)
 ( بدون تنقيط, ول ل الصحيح ما أثبتناه.فىظهر(, ويف )ط(: )فيظهريف )و(: ) (8)
 واملثبا من ا حياء. يف النس(تني: )مقيٍد(, (9)
 (.326 -2/325ا حياء ) (10)
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ستتتتتتتتتتتتتتآل يف كتل  وأنه يَ ، قد ذهَب مجا ٌة إى أن ال تامي ليس له مذهٌب م ني: قتتاُ 
ينَّ فإن الستُّ  ,امل(الفة يف األصتول (1)]خبَلف[ وهذا،  واختاره مجا ةٌ ،  واق ٍة جمتهًدا ويقت ِّده

إن كَلمته ": وقولته، ونستتتتتتتتتتتتتتبتتة الشتتتتتتتتتتتتتتر إليتته، يف نفي رؤيتة   ت تتاى (2)نكر  تع امل تزيليُ 

 

 يف )ط(: )خبالف(. (1)
ه  الذين يقولون الذا  قائقة جمردة  ن الصتتتتتتتفا ، فصتتتتتتتفا    ت اى ليستتتتتتتا هي  امل تزلة:  (2)

ه   قرو بن  بيد، وواصتتتل  منالذا ، وليستتتا هي هري الذا , وقالوا خبت  القر ن وجحدوا الرؤية, 
بن  طاء الغزال وأصتتحاهبقا، مسوا بذلك ملا ا تزلوا اجلقا ة ب د مو  احلستتن البصتتر  رمحه  ، يف 

  تتبيس إبتيس   انظر: ائة الثانية، وكانوا جيتستتتتتتتتون م تزلني، فيقول قتادة وهريه: أول ك امل تزلة.أوائل امل
  .(537الصتتتتاحلي الدمشتتتتقي ) ومتتتترح الطحاوية البن أيب ال ز احلنفي األذر ي .(20) البن اجلو  

 (.355وفتاوى ورسائل مساحة الشي   بدالر اق  فيفي )
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  ,(1)واالستتتتتتتتتتتتتتواء  (4)والصتتتتتتتتتتتتتورة  (3)(2)يف اثبا  ]اجلستتتتتتتتتتتتتقية[  (1)احلشتتتتتتتتتتتتتو  و تع، "خمتوق
 

جر   ادة م طتة الصتفا  الذين ت ودوا أن يستتطوا ألوايفً من التآويل  تع صتفا    ت اى،  (1)
جر   ادة هؤالء أبن يتقبوا مثبتة الصتتتتتتتتتتتتتفا   -يف   قه -إذا خالفا امل قول وأومها التشتتتتتتتتتتتتتبيه  

احلشتتتوية. ويف     هؤالء أن ا ثبا  يستتتتتزم   -اجملستتتقة. جتتتتتتتتتتتتتتتتت  -املشتتتبهة. ب -ابأللقاب التالية: أ
التشتتتتتبيه والتجستتتتتي ، وهو     فاستتتتتد ال ي تقد  تع قا دة  تقية ونظر ستتتتتتي ، وإ ا هو     يتوارثه  
أهل الكَلم ب ضتتتته  من ب ض مب ثه إما اجلهل، أو هوى يف النفس، وإال فإن التشتتتتبيه أو التجستتتتي   

رورة أن  ت  أمر  ائد  تع ا ثبا  فَل يتزم من إثبا  ال ت  هلل مثَلً تشتتتتتتتبيه   خبتقه يف  تقه، ضتتتتتتت 
اخلال  ليس ك ت  امل(توق، ألن  ت  امل(توق يناستتتتتتتتتتتتتتب حال امل(توق حمدث مثته، حمدود ال حييط 
ابمل تومتا ، وم رض لتنستتتتتتتتتتتتتتيتان والغفتتة والتذهول، م إنته هري ابق، ضتتتتتتتتتتتتتترورة  وال الصتتتتتتتتتتتتتتفتة بزوال  

يتي  به ت اى.  املوصتتتتوف، وهذه األ راض الر ذكريفها ل ت  امل(توق ينزه  نها  ت  اخلال  ألنه  ت   
. قتا: واملؤلف هنا استتت قتها (93 -92) ( حملقد أمان اجلاميال قل والنقل  ند ابن رمتتد )انظر:  

ومل يطتقا  تع أهل السنة, وانظر ا تقاد أهل السنة يف هذه املسآلة يف الت تي    يف املثبتني لتجسقية,
 .اآلخ قريبا

 يف )ط(: )احلسبة(. (2)
فتو قال لنا قائل:  "(: 119متتترح ال قيدة الستتتفارينية( )قال الشتتتي  ابن  ثيقني )رمحه  ( يف ) (3)

ال بارة: ال نقول إنه جستتتتت ، وهذه  هل تقولون إن   جستتتتت ؟ فاجلواب: ال نقول إنه جستتتتت ، وريمل 
أنه ليس )نه ليس جبستت : والصتتحيح قول: ال نقول إنه جستت . وحنن إذا قتنا: إال بارة هري أن نقول: 

فقد نفينا القول أبنه جستتتت . وفرق بني   (نه جستتتت إال نقول )نفينا أنه جستتتت ، أما إذا قتنا:   (؛جبستتتت 
حك  ابنتفاء اجلستتتتتتقية  ن  ، وهذا ليس  نديف   (؛نه ليس جبستتتتتت )إالنفيني؛ الن األول وهو قول:  
نفي لتقول بتذلتك، وحنن ننفي أن نقول بتذلتك  (؛نته جستتتتتتتتتتتتتت إال نقول ) ت  فيته، والثتاين وهو قول: 

ألننا ال ن ت . إذا اجلستتتتتتتتتتت : ال نثبته وال ننفيه؛ الن   مل ينفه  ن نفستتتتتتتتتتته ومل يثبته، فإذا مل ينفه  ن 
 هذا، فنقف حيث وقف النص، ولكن نستتتتتتتتتتتتتآل  ن امل ىن املراد  نفستتتتتتتتتتتتته ومل يثبته فتيس لنا دخل يف

ابجلستتت ؛ فإن أرد  ابجلستتت  الشتتتيء القائ  بنفستتته املتصتتتف مبا يستتتتحقه من الصتتتفا ، فهذا امل ىن 
صتتحيح، فإن   ت اى متتيء قائ  بنفستته متصتتف مبا يتي  به من الصتتفا : يستتتو ، وأيخ، وينزل،  

ؤمن بذلك، وإن أرد  ابجلستتتت  الشتتتتيء املركب من ويضتتتتحك، ويفرح، ويغضتتتتب، ويرضتتتتع، وحنن ن
ا يف األجستتتتتام امل(توقة فهذا  أجزاء يفتقر ب ضتتتتتها إى ب ض، وجيو  انفصتتتتتال ب ضتتتتتها  ن ب ض كق

 ."ابطل
قال النيب صتتتع    "(: 107)متترح ال قيدة الواستتطية( ) قال الشتتي  ابن  ثيقني )رمحه  ( يف (4)

ه(، والصتتتتتتتتورة خاثتة ل خرى، وال ي قل صتتتتتتتتورة إال خاثتة  تيه وستتتتتتتتت  )إن   خت   دم  تع صتتتتتتتتورت
ل خرى، وهلذا أكتب لك رستتتالة، م تدختها اآللة الفوتوهرافية، وخترج الرستتتالة، فيقال: هذه صتتتورة 
هذه، وال فرق بني احلروف والكتقا ، فالصتتتتتتورة مطابقة لتصتتتتتتورة، والقائل: )إن   خت   دم  تع 

والستتتتَلم أ ت  وأصتتتتدق وأنصتتتتح وأفصتتتتح اخلت . واجلواب اجملقل أن  صتتتتورته(: الرستتتتول  تيه الصتتتتَلة 
ْيٌءف، فإن يستتتر   لك اجلقع،  ْثتِّهِّ متتتَ نقول: ال ميكن أن يناقض هذا احلديث قوله ت اى }لَْيَس َكقِّ

ثيل  [، و قيدتنا أن   ال م7فامجع، وإن مل يتيستتر، فقل: } َمنَّا بِّهِّ ُكلٌّ مِّْن  ِّْندِّ َرب َِّناف ] ل  قران: 
   ز وجتل. هتذا كَلم  ، وهتذا كَلم رستتتتتتتتتتتتتتولته، والكتل ح ، وال ميكن أن   ملته، هبتذا تستتتتتتتتتتتتتتت  أمتا

= 
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يكذب ب ضته ب ضتاً، ألنه كته خر وليس حكقاً كي ينست ، فآقول: هذا نفي لتقاثتة، وهذا إثبا  
هذا كَلم  لتصتورة، فقل: إن   ليس كقثته متيء، وإن   خت   دم  تع صتورته، فهذا كَلم  ، و 

رستتتتتتوله والكل ح  نؤمن به، ونقول: كل من  ند ربنا، ونستتتتتتكا وهذا هو هاية ما نستتتتتتتطيع. وأما 
اجلواب املفصتتتتتل، فنقول: إن الذ  قال: )إن   خت   دم  تع صتتتتتورته( رستتتتتول الذ  قال: }لَْيَس  

ْيٌءف ]الشتتتورى:  ْثتِّهِّ متتتَ قال: )خت  [ والرستتتول ال ميكن أن ينطت  مبا يكذب املرستتتل والذ  11َكقِّ
 دم  تع صتتتتتتورته(: هو الذ  قال: )إن أول  مرة تدخل اجلنة  تع صتتتتتتورة الققر(، فهل أنا ت تقد 
أن هؤالء الذين يدختون اجلنة  تع صتتورة الققر من كل وجه أو ت تقد أهن   تع صتتورة البشتتر لكن 

كل وجه؟! ل واستتتتدارة الوجه وما أمتتتبه ذلك  تع صتتتورة الققر، ال من  ايف الوضتتتاءة واحلستتتن واجلق
فإن قتا ابألول، فققتضتتتتاه أهن  دختوا وليس هل  أ ني وليس هل   يفف وليس هل  أفواه! وإن متتتت نا  
قتنا: دختوا وه  أحجار! وإن قتا ابلثاين؛  ال ا متتتتكال, وتبني أنه ال يتزم من كون الشتتتتيء  تع 

قال: أيف ال أفه   صورة الشيء أن يكون خاثَلً له من كل وجه. فإن أ  فهقك، وتقاصر  ن هذا، و 
إال أنه خاثل. قتنا: هناك جواب  خر، وهو أن ا ضتتتتتتتتافة هنا من ابب إضتتتتتتتتافة امل(توق إى خالقه،  

يف ]ص:  ُا فِّيتهِّ مِّْن ُروحِّ [، وال  72فقولته: ) تع صتتتتتتتتتتتتتتورتته(، مثتل قولته  ز وجتل يف  دم: }َونَتَف(تْ
ختقهتتا    ز وجتتل، لكن  ميكن أن    ز وجتتل أ طع  دم جزءاً من روحتته، بتتل املراد الروح الر

إضتافتها إى   خبصتوصتها من ابب التشتريف، كقا نقول:  باد  ، يشتقل الكافر واملستت  واملؤمن 
والشتتتتتتتتهيد والصتتتتتتتتدي  والنيب لكننا لو قتنا: حمقد  بد  ، هذه إضتتتتتتتتافة خاصتتتتتتتتة ليستتتتتتتتا كال بودية  

ر ختقها   وصتورها، كقا قال الستابقة. فقوله: )خت   دم  تع صتورته(، ي ين: صتورة من الصتور ال
ُجُدوا آلَدَمف ]األ راف:  وَّْريَفُكْ  ُمَّ قُتْتَنا لِّْتَقَلئَِّكةِّ استتتتتْ [، واملصتتتتتور 11ت اى: }َولََقْد َخَتْقَناُكْ  ُمَّ صتتتتتَ

أدم إذاً، فآدم  تع صورة  ، ي ين: أن   هو الذ  صوره  تع هذه الصورة الر ت د أحسن صورة 
نِّ تَتْقوٍِّ ف ]التني:   يف امل(توقا ، اَن يفِّ َأْحستتتتتَ ْنستتتتتَ [، فإضتتتتتافة   الصتتتتتورة إليه من 4}لََقْد َخَتْقَنا األِّ

ابب التشتتتريف، كآنه  ز وجل ا تىن هبذه الصتتتورة ومن أجل ذلك، ال تضتتترب الوجه، فت يبه حستتتاً، 
ورة الر وال تقبحه فتقول: قبح   وجهك ووجه من أمتتتبه وجهك، فت يبه م ىن، فقن أجل أنه الصتتت 

صتتتتورها   وأضتتتتافها إى نفستتتته تشتتتتريفاً وتكرمياً، ال تقبحها ب يب حستتتتي وال ب يب م نو . م هل 
ي تر هتذا اجلواب حتريفتاً أم لته نظري؟ نقول: لته نظري، كقتا يف: بيتا  ، ويفقتة  ، و بتد  ، ألن  

 إى نفستتته وهو منفصتتتل هذه الصتتتورة )أ : صتتتورة  دم( منفصتتتتة ابئنة من   وكل متتتيء أضتتتافه  
ابئن  نه، فهو من امل(توقا ، فحين ذ يزول ا متكال. ولكن إذا قال لقائل: أميا أستت  امل ىن األول 
أو الثاين؟ قتنا: امل ىن األول أستتتت ، ما دمنا جند أن لظاهر التفظ مستتتاهاً يف التغة ال ربية وإمكايفً يف 

ن الصتتتتتتتتتتتتتورة ال يتزم منها خاثتة الصتتتتتتتتتتتتتورة األخرى،  ال قل، فالواجب محل الكَلم  تيه وحنن وجديف أ
وحين ذ يكون األستتتتتتتتت  أن حنقته  تع ظاهره. فإذا قتا: ما هي الصتتتتتتتتورة الر تكون هلل ويكون أدم 
 تيها؟ قتنا: إن    ز وجل له وجه وله  ني وله يد وله رجل  ز وجل، لكن ال يتزم من أن تكون 

 ."ه لكنه ليس  تع سبيل املقاثتة...من الشب هذه األمياء خاثتة لإلنسان، فهناك ميء
القست  األول: "(: 18 -17قال الشتي  ابن  ثيقني )رمحه  ( يف )مترح ال قيدة الستفارينية( ) (1)

من أجرى النصتتتتتتتتتتتتتتوص  تع ظتتاهرهتتا الَلئ  ابهلل ت تتاى وترك متتا وراء ذلتتك. وهؤالء ه  الستتتتتتتتتتتتتتتف  
تتَ  َوى( قالوا: إن ظاهره أن   استتتتتوى  تع ال ر ، أ   َل وأتبا ه . فتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )الرَّمْحَُن َ َتع اْلَ ْر ِّ استتتتْ

 تيه، فنؤمن أبن   ستتتبحانه وت اى نفستتته  َل  تع ال ر  وال نتتفا ملا وراء ذلك، ال نقول: أين 
 ."ابنفصال؟...  قبل أن خيت  ال ر ؟ وال نقول: هل استواؤه  تع ال ر  مبقاسة أو 
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 .(2)ألنَّ املصيَب فيها واحٌد قطً ا؛ يف إنكاره ب ثِّ األجساد (1)الفتسفي و تع
فهو يتدَّ ي ، وهو ُمْبطتِّلٌ ، إذا كنتَا تنكر  تيته ال تقتادك أنتك حم : فتإْن قيتل: قتال

يُنظر إى : نقول، أَلْجل هذا الت ارض: فنقول ؟(3)كيف يت  االحتستتتتتتتتاب ف،  كس ذلك 
نَّة،  البتد الر ظهر  فيها البد ة فته  احلستتتتتتبُة ، فإْن كانا هريبًة والناس كته   تع الستتتتتتُّ

نَّة وبد ة،  تيه بغري إذن الستتتطان   (4)]اال رتاض[ وكان يف،  وإن انقستت  أهته إى أهلِّ ستتُ
فإذا رأى ، إال بتنصتتتتتتتتتتتتتيب الستتتتتتتتتتتتتتطان فتيس لآلحاد احلستتتتتتتتتتتتتبة  ؛(5)[تةتابملقا]حتريُك فتنٍة 

كان له ذلك دون   ؛يردَّ املبتد ة  ن إظهار البد ةالستتتتتتتتتتتتطاُن الرأ  احل  وأذَن لواحٍد أن  
ولو أذَن الستتتتتطان مطتًقا  ،  واحلستتتتبُة يف أمر البدع أه  من احلستتتتبة يف كل املنكرا    .هريه

 .(6)ُست ِّط اآلحاد  تع املنع وا نكار ؛يف منعِّ َمن يصر ِّح ابلبدع
 تع جهةِّ النصتيحة إى  -من الفروع :أ - ولو ندبه يف امل(تتف فيه  :قال النوو 

التفاق ال تقاء  تع استتتتتتتتتتتتتحباب اخلروج من   ,فهو حستتتتتتتتتتتتٌن حمبوب   ؛اخلروج من اخلَلف
 .(8)خَلف يف وقوعأو  ،(7)[ةبتاث]اخلَلف إذا مل يتزم منه ا خَلل بسنٍة 

وقد أف  الشتتتتتتتي  ابن  بد الستتتتتتتَلم أبنَّ لتشتتتتتتتاف ي أْن ينكر  تع الشتتتتتتتاف ي  : قتاُ 
متتتتتتتتتتتيً ا   (9)[وقال: َمن أتع]  .وإن كان ال ينكره  تع املالكي، احلقامكشتتتتتتتتتتتف الف(ذ يف 

 

الفَلستتتتتتتتتتتتتتفة ه  الذين يقولون: إن هذا ا نستتتتتتتتتتتتتتان ليس له مبدأ، ينكرون أن   خت   دم من  (1)
تراب، ويقولون: إن هذا ا نستتتان قد ، وإن األرض قدمية ومل يستتتبقها  دم، وينكرون أيضتتتاً احلشتتتر  
وامل اد، فيقولون: ليس هناك حشتتتتتتتتتتر، وليس هناك نشتتتتتتتتتتر، وليس هناك قيامة، وال جنة وال يفر، إ ا 

نس البشتتتتتتر يتوالد ويبقع  تع األرض دائقاً وأبداً، كقا أنه  تيها منذ القدم، فكذلك يبقع  تيها ج
أبداً، هؤالء الفَلستتتتتتتفة ينكرون خت  الروح، ويقولون: إن الروح هري خمتوقة وليستتتتتتتا حمدثة، بل هي 

الرًيض الندية   ت تي  الشي   بد  بن  بدالرمحن بن جرين  تعانظر:  ابقية وقدمية وليس هلا مبدأ. 
 (.4/120يف مرح ال قيدة الطحاوية )

 ( كَلما قريبا من هذا.2/326قال يف ا حياء ) (2)
 أ(./180) (3)
 يف )ط(: )اال راض(, واملثبا من )و( وهو املواف  ملا ذكره الغزايل. (4)
 لتغزايل.ا حياء (, واملثبا من ابملقابتةيف النس(تني: ) (5)
 (.2/327ا حياء ) (6)
 .النوو يف )ط(: )اثنية(, واملثبا من )و(, وهو املواف  ملا ذكره  (7)
 (.220 -10/219روضة الطالبني ) (8)
 يف )و(: )قال: وَمن أتع(. (9)
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ا،  تقتد حترميتهي وإن ، النتهتاك احلرمتة يف م تقتده؛ وجتب إنكتاره، (1)[فيته] وإن كتان خمتتفتً
كَقن   ,(2)ينقض احلك  فيه ا تقد حتتيته مل جيز إنكاره  تيه إال أن يضتتتتتتتتت ف املآخذ حبيث

أرمتتتتتتتتده إى تركه  ؛اوال حترمي وإن مل ي تقد حتتيَل  .(4)(3)تقتيًدا ل طاءيطآ جارية هريه إبذنه  
 .من هري إنكاٍر وال توبي ٍ 

حتقال يف ا  (6)أيب بكر  (5)[ولتقاضتتتتتتتتتتتتي]، فقستتتتتتتتتتتتتحبٌّ   ؛وأمَّا األمُر ابملستتتتتتتتتتتتتحبا  
 .(7)وجوبه

 .فهو كلُّ َمن يكون الف ل املقنوع منكرًا يف حقه : تيه (8)ب[تسَ ]احملوأمَّا 
وال    وال ُيشتتتتترتط التكتيف،  كونه إنستتتتتايفً   ؛يكفي يف ذلك  (9)]وأقل ما[ :قال الغزايل

 ؛وأمَّا ما ال يكون منكرًا يف حقه، والشترب   الزيففإن اجملنون والصتيب يُنكر  تيهقا ،  التقييز
ف بكونه تكا ف: فإْن قتاَ : قال .الصتتتتتتتتتَلة والصتتتتتتتتتومكرتكِّ اجملنون    ,فَل حُيتستتتتتتتتتب  تيه فيه

:  قتتتتاُ  !.ومن الزيف منتتته (10)[اجملنون]فتتتإيفَّ  نُع البهيقتتتة من ا تَلف كقتتتا  نع ، حيوايفً 

 

 ما بني امل قوفتني ساقط من )ط(. (1)
 (.146 -145كتاب الفتاوى لت ز )  (2)
 طاء بن أيب رابح أستتتت  القرمتتتي مواله , ولد يف أثناء خَلفة  ثقان, حدث  ن:   أبو حمقد, (3)

  وحدث أيضتتتتتتتتا  ن:  بيد بن  قري، ويوستتتتتتتتف بن ماهكوأيب هريرة وهريه ,   ائشتتتتتتتتة، وأم ستتتتتتتتتقة
 (.88 -5/78سري أ َلم النبَلء لتذهيب )انظر:  وتويف سنة سس  شرة ومائة. وهريمها, 

, ففي مصنف  بد الر اق, كتاب: الطَلق,  "ا أحب أن يف ل ذلكوم":  )رمحه  ( قال  طاء  (4)
أخرين   : ن بن جريج قتتال": 12850( رق  احلتتديتتث: 7/216ابب: الرجتتل حيتتل أمتتته لترجتتل )

كتان يف تتل؛ حيتل الرجتل وليتتدتته لغَلمته وابنتته وأخيتته وابيتته واملرأة لزوجهتتا, ومتا أحتب أن    : طتتاء قتال
 ."يف ل ذلك, وما بتغين  ن ثبا وقد بتغين أن الرجل يرسل وليدته إى ضيفه

 يف )و(: )فتتقاضي(. (5)
حمقد بن الطيب بن حمقد الباقَلين البصتتتتتتتتتتتتتتر , امل روف ابلباقَلين, ستتتتتتتتتتتتتتكن بغداد،    أبو بكر, (6)

تويف ستنة ثَلث وأرب قائة ببغداد. وفيا  , وصتنف التصتانيف الكثرية املشتهورة يف  ت  الكَلم وهريه
 (.270 -4/269األ يان )

يف مجتتا تتة من ذهتتب القتتاضتتتتتتتتتتتتتتي أبو بكر رمحتته   (: "1/82قتتال ا متتام اجلويين يف الرهتتان ) (7)
 ."آمور به, والندب أمر  تع احلقيقةاألصوليني إى أن املندوب إليه م

 يف )ط(: )املستحب(. (8)
 يف النس(تني: )ول ته(, واملثبا من ا حياء. (9)
 يف )و(: )اجملنونة(. (10)
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مُينع من  (1)[واملكتف]،  إذ احلستتتتتبة منُع منكٍر حل     ,ال وجه له ؛تستتتتتقيُة ذلك حستتتتتبةً 
، (4)[نتامنفصتتتتتتتتتت ] (3)[ تتان]  (2)[هقاف]،  وح  صتتتتتتتتتاحبه  إتَلف  رعِّ هريه حل    ت اى

 ؛إذا أتتفا ةوالبهيق  .ثبَا املنُع حل    ت اى خاصتتتتتتتتتتتتتتة  ؛ َّ بقطع طرفِّ هريه إبذنهفتو هَ 
أيف مل نقصتتتتتتتتتد  وهي، لكن فيه دقيقة،  لكن يثبا املنُع حل  صتتتتتتتتتاحب املال، فَل م صتتتتتتتتتية

متتتتتتتتتتتتتتربتا أو  ةأكتتا ميتت إذ البهيقتُة لو  ,بتل حفُظ متال املستتتتتتتتتتتتتتت ، إبخراج البهيقتة من هتا
وابً ]ماء أو   (5)سرًا الصتتتتتتتتتتتتتتيد  ب بل جيو  إط ام كَل، من ه (7)[ن ها ]مل  ؛خبقرٍ  (6)[َمشتتتتتتتتتتتتتتُ

 ؛وقدريف  تع حفظه بغري ت ب ولكنَّ مال املستتتتتتتتتتت  إذا ت رَّض لتضتتتتتتتتتتياع .اجليف وامليتا  
حلفظ دف نتا اجلرة  ؛بتل لو وق تا جرَّة إنستتتتتتتتتتتتتتتان وحتتهتا قتارورٌة لغريه، وجتب  تينتا حفظته

وكذا مُينع الصتتتتتتتتتتتتتيب واجملنون من متتتتتتتتتتتتتربِّ اخلقر وإتيان  .ال ملن ها من الستتتتتتتتتتتتتقوط،  القارورة
فإْن :  قال  .نمارت حممن حيث أهنقا    (8)بل صيانًة هلقا،  ال حسبًة ابلبهيقة واخلقر،  البهيقة
هل  تيه ، مااًل أمتتترف  تع الضتتتياعأو  ،ائ  دختا يف  رعِّ إنستتتانٍ هبكلُّ َمن رأى :  قتاَ 

فهو متتتتطٌط يؤد  إى أنَّ ا نستتتتان يصتتتتري مستتتت(رًا ، ن  :  (9)[ قتت]إْن  ؟ا خراُج واحلفظ
وليس له  فتَ  جيب االحتستتتتتتتتتتتاُب  تع َمن يغصتتتتتتتتتتتُب مااًل ، ال: وإْن قتت  .لغريه مدَة  قره

مهقا قدَر  تع حفظه من الضياع من هري أن يناله : فنقول ؟هصَب األموال  ىسبٌب سو 
وهو أقل درجا  حقوق ، وجب  تيه ذلك   ؛جاههأو   يف ماله  نقصتتتتتتانٌ أو   ت ٌب يف بدنه

وال خَلف أنَّ مال إنستتتتتاٍن لو كان يضتتتتتيع  .وهو أوى اب جياب من رد ِّ الستتتتتَلم، املستتتتتت 
 :ويف م ناها. وجبا  تيه الشتتتتتتتهادة  ؛رجع احل ُّ إليه لو أداها  و نده متتتتتتتهادةٌ ،  بظت ِّ ظاملٍ 
، فَل جيب ؛فآما إن كان فيه متتتتتتتتتيٌء من ذلك   .(10)[ تع الدافع فيه] ال ضتتتتتتتتترر كلُّ دفعٍ 

 

 يف )و(: )واملتكتف(. (1)
 .الغزايلواملثبا من )و(, وهو املواف  ملا ذكره  (,فهيقايف )ط(: ) (2)
 يف )و(: ) تيان(. (3)
 .الغزايل(, واملثبا من )و(, وهو املواف  ملا ذكره منفصَلن يف )ط(: ) (4)
 ب(./180) (5)
 .الغزايل(, واملثبا من )و(, وهو املواف  ملا ذكره مشرابيف )ط(: ) (6)
 .الغزايل( بدون تنقيط, واملثبا مواف  ملا ذكره ىمنعهاويف )و(: ) (,مين هايف )ط(: ) (7)
 أ : لتصيب واجملنون. (8)
 يف )ط(: )قتا(. (9)
 يف )و(: )فيه  تع الدافع(. (10)
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وإن كتان ال ، مل يتزمته ؛فتإن كتان يت تب إبخراج البهتائ  من الزرع، (1)(لكن ُيستتتتتتتتتتتتتتتحتب)
وال نظَر إى ما يفوُ  من )، يتزمه ؛من نومه (2)[هَلمه]أو  يت ب بتنبيه صتتتتتتتتتتتتتاحب الزرع

حيف   جتاءتته إذ ,وإى متا يفو  إبتَلف البهتائ ،  َِّوض منف تته  .( 3)(القتيتل التذ  لته مرج ِّ
وجب املنُع   ؛قتلِّ  بٍد ختوٍك لغريهأو  كالغصتتتتب؛  وإن كان فواُ  املال بطريٍ  هو م صتتتتية

كقا ،  و تع ا نستان إجهاد نفسته يف دفعِّ امل اصتي .حل  الشترع؛ وإن كان فيه ت ب،  منه
والتفصتتتتتتتتتتتتتتيتل فيته متا تقتدَّم من ، (4)[ضتتتتتتتتتتتتتترر]ُمَّ ال يتزمته احتقتاُل كتل ،  لته إت تاهبتا يف تركهتا
ب، درجتا ِّ احملتذورا   : اختتفوا فيهقتا ويَتْقُرُب من هتذا مستتتتتتتتتتتتتتآلتتان .الر خيتافهتا احملتستتتتتتتتتتتتتتِّ
إذا كان الشتتتتتتتتتتتتتتاهد ب يتًدا من دار  ووجوب الشتتتتتتتتتتتتتتهتادة يف جمتس احلك ، وجوب االلتقتاط

 .(5)حبيث يناله ت ٌب يف احلضور احلاك 
ََلمُ )فقد قال ، وأمَّا كيفية االحتستتتتتتتاب  ُْه بَِّيدِّهِّ : (َ َتْيهِّ الستتتتتتتَّ ، »َمْن رََأى ُمْنَكرًا فَتْتيُتَغري ِّ

 .(6)فَإِّْن ملَْ َيْسَتطِّْع فَبَِّقْتبِّهِّ«، فَإِّْن ملَْ َيْسَتطِّْع فَبِّتَِّسانِّهِّ 
فتَتُه أنَّ التتذ  ف تتته ر ِّ  أْن يُ : (9)(8)األوى :(7)وهو  تع ستتتتتتتتتتتتتتبعِّ درجتتا   :قتتال الغزايل

 

 مل أجده يف ا حياء. القوسنيما بني   (1)
 .(إب َلمه: )ا حياء ويف املطبوع من,  هكذا يف النس(تني (2)
 ., ومل يتبني يل م ىن اجلقتة األخريةمل أجده يف ا حياء القوسنيما بني   (3)
 يف النس(تني: )ضرب(, واملثبا من ا حياء. (4)
 .(329 -2/327)ا حياء  (5)
( صتحيح مستت ، كتاب: ا ميان، ابب: بيان كون النهي  ن املنكر من ا ميان، وأن ا ميان يزيد  6)

 .49( رق  احلديث: 1/69والنهي  ن املنكر واجبان )وينقص، وأن األمر ابمل روف 
 , فذكر ثاين درجا ."وله درجا  و داب"(: 2/329قال يف ا حياء ) (7)
 أ(./181) (8)
الدرجة األوى: وهي  ": (2/329))رمحه  ( الدرجة األوى, قال يف ا حياء  الققويلأستتتتتتتتتتقط  (9)

املنكر وذلتك منهع  نته وهو التجستتتتتتتتتتتتتتس التذ  ذكريفه فَل ينبغي  الت رف ون ين طتتب امل رفتة جبرًين 
أن يستترتق الستتقع  تع دار هريه ليستتقع صتتو  األواتر وال أن يستتتنشتت  ليدرك رائحة اخلقر وال أن  
ميس ما يف ثوبه لي رف متتتتتتتكل املزمار وال أن يستتتتتتتت(ر من جريانه لي(روه مبا جير  يف داره, ن   لو 

ستتتتتتتتتتتتت(بار أبن فَليفً يشتتتتتتتتتتتترب اخلقر يف داره أو أبن يف داره سراً أ ده  أخره  دالن ابتداء من هري ا
لتشتتتتتترب فته إذ ذاك أن يدخل داره وال يتزم االستتتتتتت ذان ويكون ختطع متكه ابلدخول لتتوصتتتتتتل إى 
دفع املنكر ككستتتتتتتتتتتتتر رأستتتتتتتتتتتتته ابلضتتتتتتتتتتتتترب لتقنع مهقا احتاج إليه, وإن أخره  دالن أو  دل واحد 

متتتتتتتتتتتتتتهتتادتتته ففي جوا  اهلجوم  تع داره بقوهل  فيتته نظر واحتقتتال  وابجلقتتتة كتتل من تقبتتل روايتتته ال 
واألوى أن ميتنع ألن له حقاً يف أن ال يت(طع داره بغري إذنه وال يستتتقط ح  املستتتت   قا ثبا  تيه 

= 
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ويرفُ  ، (1)إذا كان قد خيفع  تيه ما يف ته ب ُض املصتتتتتني من تركِّ فروض الصتتتتَلة ,منكرًا
 .وقد حيقته ال نف  تع  دم االمتثال،  ؤملهتفإن نستتبته إى اجلهل واحلق  ،  ح  ميتثل  به

 ،أبنَّ متتا ارتكبتته منكرًا يف ح  ِّ ال تتامل ؛والت(ويف ابهلل والنصتتتتتتتتتتتتتتح النهي ابلو ظ: الثتتانيتتة
، من هري  نٍف وهضتتتتتتب ,املتقني (2)[و ادة], كر له األخبار الواردة ابلو يد يف ذلك ذْ يَ و 

إذ املستقون   ,(3)مصيبة يف نفسه  ؛ويرى إقدامه  تع امل صية،  نظر الراح  له  يهبل ينظر إل
يرى  نتد ذلتك  زَّ نفستتتتتتتتتتتتتتته ابل ت   (4)[نْ أ] :مروختا ينبغي أْن يتوقتَّاه اآل .كنفٍس واحتدة

، وهي أ ظُ  من املنَكر الذ  ينكره،  ورمبا يقصد ابلت ريف ذلك   ,هريها ابجلهل  (5)[وذل]
أو  ،أبن يرتجَّح  نتتتده امتنتتتاع املتتتآمور من ذلتتتك من هري و ظٍ  ؛وي رف ختوه من ذلتتتك 

: الثالثة  .(6)(وال امل الذ  خياف متتتتتتره ,وينبغي الرف  ابجلاهل)  .بو ظِّ هريه  تع و ظه له
 ،ويف ُل ذلك  ند  دمِّ إفادة الدرجة الر قبتها، نخلشتتتت الستتتتب والت نيف ابلقول الغتيظ ا

 بل، وال الكذب ، ومقدماته وليس املراد ابلستتتتتب نستتتتتبته إى الزيف  .(8)((7)أو ال ت  بذلك )
أال ]، ًي فاستتتتتتتت ، ًي جاهل، أمح ًي  :  كقوله؛  الُفحش  ةت مجخا ال يُ د من   ,خياطبه مبا فيه
 ، فتتتتتتتإن هتتتتتتتذه كتتتهتتتتتتتا صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادقتتتتتتتٌة  تتتع الت تتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتي, (10)]ًي هتيب[، (9)[ختتتتتتتتاف  

 

حقه إال بشتتاهدين فهذا أوى ما جي ل مرداً فيه وقد قيل إنه كان نقش خال لققان الستترت ملا  اينا 
 )رمحه  ( هنا. الققويلاخرى هي ما سيذكره  ا. م ذكر سب انتهع ".ناأحسن من إذا ة ما ظن

التدرجتة الثتانيتة الت ريف فتإن املنكر قتد يقتدم  تيته املقتدم "(: 2/329نص  بتارتته يف ا حيتاء ) (1)
جبهته وإذا  رف أنه منكر تركه كالستتتواد  يصتتتتي وال حيستتتن الركوع والستتتجود في ت  أن ذلك جلهته 

صتتتتتتتتتتَلة ولو رضتتتتتتتتتتي أبن ال يكون مصتتتتتتتتتتتياً لرتك أصتتتتتتتتتتل الصتتتتتتتتتتَلة فيجب ت ريفه أبن هذه ليستتتتتتتتتتا ب
 ."...ابلتطف

 .(و بادة: )ا حياء ويف املطبوع من,  هكذا يف النس(تني (2)
ب. (3)  أ : نفس احملتسِّ
 يف )و(: )أنه(. (4)
 يف )و(: )وذهل(. (5)
 .ا حياءمل أجده يف  القوسنيما بني   (6)
 إفادة الدرجة الر قبتها.أ : ال ت  ب دمِّ  (7)
 .ا حياءمل أجده يف  القوسنيما بني   (8)
 يف )و(: )ًي َمن ال خياف  (. (9)
 يف النس(تني: )اب ين(, واملثبا من ا حياء لتغزايل. (10)
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ويقتصتتتتر  تع  ,(2)كقا وردَ ،   تع   األماين (1)[ومتىن]، َمن أتبَع نفستتتته هواها  :واألمح ُ  
يقتصتتتتتتتتتر بل ، به  فَل ينبغي أن خياطب  ؛وإن  تَ  أنَّ خطابه بذلك ال يزجره  .قدر احلاجة
وإْن  رف أنه لو   .واال دراء من أجل امل صية،  واالستحقار له، (3)[الغضب]   تع إظهار

رب  ؛تكتَّ َ  ومل يكفه ا نكاُر ، لزمه ؛ضتتتتتتتتترب مل يُ   ؛ولوِّ اْكَفَهرَّ وأظهر الكراهية بوجهه، ضتتتتتتتتتُ
ككستتتتتترِّ ؛  ابليدالتغيري : الراب ة  .ويُظهَِّر ا نكارَ ،  وجهه (4)[بَ ط ِّ يُتقَ ]بل يتزمه أن ، ابلقتب

ومن ه من اجلتوس ، (5)[هندب]وختعِّ احلرير من رأستتتتته ومن ،  وإراقة اخلقور , ال  املَلهي
 ,نًبا ومن املستتتتتتتتتتجد إذا جتَس فيه جُ  وإخراجه من الدار املغصتتتتتتتتتتوبة،  و تع مالِّ هريه  تيه
 ومرادا  ، كق اصتي التستان والقتب  ,ويُتصتور ذلك يف ب ض امل اصتي دون ب ض .وحنوه

ب  تيه مبامتترةأال يبامتتر ذلك إال إذا  جزَ   ؛هذه الدرجة وأن ، ذلك    ن تكتيف احملتستتِّ
وال برجتته إذا قتدَر  تع ، فَل أيختذ بتحيتته يف ا خراج، تصتتتتتتتتتتتتتتَر  تع القتدر احملتتاج إليتهقي

، وال حيرق  ال  املَلهي والصتتتتتتتتيب، ارهر   أبل حيل  ، الثوَب احلريرَ   (6)وال ميز ِّق،  جر ِّه بيده
وال يكستر أواين اخلقر ما وجَد ، (8)(7)(كقا مرَّ يف الغصتب)، يبطُل صتَلحيتها لذلك بل 

ولو كان يف قوارير ضتيقة الرؤوس ولو امتتغل إبراقتها ،  ابالقتصتار  تع ا راقة  منه َمندوحة
رُها ؛طال الزمان وأخذ له َمن مين ه ولكن كان يضتتيع يف ) وكذا لو مل خيَش ذلك  .فته َكستتْ

ولتستتتتتتتتتتتتتتطان دون اآلحاد أْن جيرَّ ) ,(9)(فته أن يكستتتتتتتتتتتتترها ؛وتت طل  تيه أمتتتتتتتتتتتتتغاله مانه  

 

 يف )ط(: )يتقىن(. (1)
، ابب  ( ستتتنن الرتمذ ، أبواب صتتتفة القيامة والرقائ  والورع  ن رستتتول   صتتتتع    تيه وستتتت 2)
. وستتتتتنن ابن ماجه، كتاب: الزهد، ابب: ذكر املو  واالستتتتتت داد  2459( رق  احلديث: 4/638)

محد، مستتتتتتند الشتتتتتتاميني، حديث متتتتتتداد بن أوس  أ. ومستتتتتتند 4260( رق  احلديث: 2/1422له )
الكيس من دان نفسه و قل ملا ب د املو ، وال اجز بتفظ: ". 17123( رق  احلديث:  28/350)

". والتفظ ألمحد والرتمذ , وما ذكره املؤلف )رمحه  ( بتفظ: نفستتتتتتتته هواها ومتىن  تع  من أتبع 
 .5319( رق  احلديث: 11/499ض يفة )وض فه األلباين يف الستستة ال)واألمح (؛ مل أجده. 

 , واملثبا من ا حياء لتغزايل.كتقة هري واضحة(, ويف )و(  ال صيان يف )ط(: ) (3)
 .واملثبا من ا حياء لتغزايل طي(,يف )و(: )يغ (4)
 ( بدون تنقيط, واملثبا من ا حياء لتغزايل.ىدىهيف )و(: )يديه(, ويف )ط(: ) (5)
 ب(./181) (6)
 )رمحه  (, ألين مل أجده يف ا حياء. كآنه من كَلم الققويل  القوسنيما بني   (7)
 .ب(, من نس(ة املتحف )ط(/250, لوحة )الرابع اجملتد  (8)
  ًيدة من ا حياء. القوسنيما بني   (9)
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 (2)(أنْ )  وكذا له  .(1)(الغاصتتتتتتتتتتتب برجته من األرض املغصتتتتتتتتتتتوبة  جرًا له، وريديًبا  قا ف ته
ََلمُ )ه  نم  كقا ف ته يف ،  يكستتتتتتَر  ال  اخلقر إذا ف ته  جرًا وال يت دى إى  .(3)(َ َتْيهِّ الستتتتتتَّ

إال أْن ،  وال جيو  كستتتتترها ب د تفريغها حبال،  وختريب الدًير إتَلف األموالهري ذلك من 
 .(5)ابخلقر ال تصتح إال هلا (4)]ضاربة[ كونَ ت

ن أ ال منَكرًا أن يقرأ  نتد إ التته: قتال النوو 
َ
 ڱ ڱ ڱ }: وُيستتتتتتتتتتتتتتتحتب مل

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ} ،(6){ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 .(8)(7){پپ
أو  ،رأستتتتتتتتتتتك  نكستتتتتتتتتتتر ألأو  دع هذا األمر: كقوله؛  الت(ويفو لتهديد  ا: اخلامستتتتتتتتتتتة
 .إذا أمكن تقدميه ضتتتتترب الحقيقة   (9)[هذا  تع]فُيقدَّم  ,آلمرنَّ بك أو   ،ألضتتتتتربنَّ رقبتك 

 

الدرجة اخلامستتتتتتتتتتتة:  (: "332 -2/331مل أجده يف ا حياء, فإنه قال فيه ) القوستتتتتتتتتتتنيما بني   (1)
التغيري ابليد, وذلك ككسر املَلهي... وإخراجه من الدار املغصوبة ابجلر برجته... ويف هذه الدرجة 

مل ي جز  ن تكتيف احملتستَب  تيه ذلك فإذا أمكنه أن  أدابن, أحدمها: أن ال يبامتر بيده التغيري ما 
يقيده   . فت "د فَل ينبغي أن يدف ه أو جيره...يكتفه املشتتتي يف اخلروج  ن األرض املغصتتتوبة واملستتتج

فإن قتا: فهَل جا  الكستتتتتتر ألجل الزجر, وهَل جا  اجلر ابلرجل يف "ابلستتتتتتتطان, م قال ب دها: 
ذلك أبت  يف الزجر؟ فا ت  أن الزجر إ ا يكون  ن املستتتتقبل,  ا خراج  ن األرض املغصتتتوبة ليكون 

وال قوبة تكون  تع املاضتتتتتتتتتتتي, والدفع  تع احلاضتتتتتتتتتتتر الراهن, وليس إى  حاد الر ية إال الدفع وهو  
إ دام املنكر فقا  اد  تع قدر ا  دام فهو إما  قوبة  تع جرمية ستتابقة أو  جر  ن الح , وذلك 

 ."إى الوالة ال إى الر ية
 . ًيدة من احملق , وهو املواف  ملا ذكر الغزايل القوسنيما بني   (2)
مستتتتتتتتتتتند املكثرين من الصتتتتتتتتتتتحابة، مستتتتتتتتتتتند  بد   بن  قر رضتتتتتتتتتتتي    نهقا  محد، أمستتتتتتتتتتتند  (3)
. ولفظه:  (5/365رواء الغتيل )إ. وصتتححه األلباين يف 6165( رق  احلديث: 307 -10/306)
ُْديَةٍ قال  بد   بن  قر: أمرين ) فآتيته   -وهي الشتتتتفرة- رستتتتول   صتتتتتع    تيه وستتتتت  أن  تيه مبِّ

هبا، فآرستتل هبا، فآرهفا، م أ طانيها وقال: "اهد  تي هبا"، فف تا، ف(رج أبصتتحابه إى أستتواق  
املدينة، وفيها  قاق سر قد جتبا من الشتتتتتتتتتتتتتتام، فآخذ املدية مين، فشتتتتتتتتتتتتتت  ما كان من تتك الزقاق  

ها، وأمر أصتتتتحابه الذين كانوا م ه أن ميضتتتتوا م ي، وأن ي اونوين، وأمرين أن  خ حبضتتتترته، م أ طاني
 .(األسواق كتها، فَل أجد فيها  ق سر إال مققته، فف تا فت  أترك يف أسواقها  قا إال مققته

 ملثبا من ا حياء.يف النس(تني: )ضارية(, وا (4)
 .(332 -2/329)ا حياء  (5)
 [.81]ا سراء: (6)
 [.49]سبآ: (7)
 ."وإذا مرع يف إ الة منكر فتيقرأ...(: "4/652)قال يف اجملقوع  (8)
 (, واملثبا من )و(, وهو املواف  ملا ذكره الغزايل. تع هذايف )ط(: ) (9)
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، ألضربنَّ ولدكأو   ،ألهننبَّ دارك: كقولك ؛  ال جيو  حتقيقه  (1)[بو يدٍ ]أال يهد َِّد  : واألدبُ 
ولو تو ده ابلضتتتترب  .فهو كذبٌ  ؛ زمٍ من هري أو   ،فهو حرامٌ  ؛بل إن قال ذلك  ن  زمٍ 

ما ]وله أن يزيَد  تع ،  فته الضتتتتتتتترُب  تيه إى حدٍ  م توم يقتضتتتتتتتتيه احلال  ؛فا(فواالستتتتتتتتت
فيته  (3)[املبتالغتة]بتل ، وليس هتذا كتذاًب حمتذورًا،  زمته إذا كتان ذلتك يقق ته ويرد ته (2)[يف

مبامتتتتتترة الضتتتتتترب   :(4)]الستتتتتتادستتتتتتة[ .تُف يف الو يد ليس حبراٍم يف ح  ال بادواخل  .م تادة
ويُقتصتتتر  تع قدر احلاجة  .وهو جائز لآلحاد  ند الضتتترورة، ابليد من هري متتتهرِّ ستتتَلحٍ 

 ,فته ذلك  ؛(5)وابجلرح فإْن كان ال يقدر  تع دفعِّ املنَكر إال بشتتتتتتتهر الستتتتتتتَلح، يف الدفع
ب هَنٌَر حائلكان يضترب مبزماٍر وبينه وبني أو   ,كقا لو قبَض فاستٌ   تع امرأةٍ  أو  املتحستِّ

ويقصتتد الستتاق   ,فته رميه ؛فإْن مل يدع، دع هذا وإال رميتك :  ويقول فيآخذ قوستته،  جدار
قاتِّل والف(ذ وحنومها

َ
 اترك هذا املنَكر: وكذا يستلُّ الستيف ويقول  .مرا ًيا لتتدريج،  دون امل

 ,أال يقدر  تيه بنفستتتتتتتتتتته:  الستتتتتتتتتتتاب ة .ألنَّ دفَع املنَكر واجٌب بكل خكنٍ   ,وإال ضتتتتتتتتتتتربتكَ 
فقال ، وتثور فتنة،  الفاستتُ  أب وانه  (6)]يستتتقد[ورمبا  ، وحيتاُج إى أ وان يشتتهرون الستتَلح

به كقا يستتتتتتبدون بقتال   (7)يستتتتتتبدون:  وقال  خرون، ال يستتتتتتقلُّ اآلحاد بذلك : ب ضتتتتته 
 .(8)وهو األقيس: قال الغزايل. الُكفَّار

،  ولتزوجة  تع الزوج، ولت بد  تع السيد، الوالدوا ت  أن احُلسبَة تثبُا لتولد  تع 
فتتآمتتا الولتتد فيثبتتُا لتته ا نكتتار ، لكن بينهقتتا فرقٌ ، كقتتا يف ال كس،  ولتر يتتة  تع الوايل

وال يثبتتُا ، والنصتتتتتتتتتتتتتتُح ابلتطف، الت ريُف والو ظُ : ومهتتا،  تع والتتده ابلتتدرجتني األوليني
وأمَّا احُلستتتتتبة  تيه  .إقامة احلد  تيهكقا أنه ليس له  ،  ابلستتتتتب والت نيف والضتتتتترب وحنوها
ة الصور املنقومة وإ ال، ككسرِّ أواين الذهب والفضة؛  إبفساد املال الذ  يؤد ِّ  إى ريذيته

 

 .يف النس(تني: )بو د(, واملثبا من ا حياء (1)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (2)
 يف )و(: )يف املبالغة(. (3)
ما بني امل قوفتني ساقط من املنت يف )ط(, وُكتب خٌط يف )ط( هنا, وُكتب مقابته يف احلامية:    (4)

 )السادسة صح(.
 ."ما مل تثر فتنة(: "2/332قال يف ا حياء ) (5)
 يف النس(تني: )ت قد(, واملثبا من ا حياء. (6)
 أ(./182) (7)
 .(333 -2/332)ا حياء  (8)
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وحل ،  ستتتترقه إى صتتتتاحبهأو  ورد املال الذ  هصتتتتبه،  يف خشتتتتبه  (1)]واملنقورة[يف حيطانه  
: والقياس، فيه نظرٌ  :فقال الغزايل ؛وكستتتتتتتترِّ  وده وحنوه،  اخليوط احلرير املنستتتتتتتتوجة يف ثيابه

 .(2)بل جيب  تيه، أنه يثبُا له ذلك 
 . ه وهو ما يقتضيه كَلُم ال تقاء وقوا دُ : قتاُ 
فتتإن كتتان املنَكر ، املنَكر وإى مقتتدار األذى قبحوال يب تتُد أْن يُنظر فيتته إى : قتتال
ا  وإْن كان ، فظاهرٌ  ؛هضتتتتتتتبهكإراقة سرِّ َمن ال يشتتتتتتتتد ؛  (3)[والستتتتتتت(ُط  تيه قريًبا]فاحشتتتتتتتً

ويف ، (5)] تع صتور حيوان[  (4)كقا لو كانا  نيٌة من بتور؛  قريًبا والست(ط متديًدا  املنكر
وليستتا هذه امل صتتية كق صتتية  ,فهذا ما يشتتتد فيه الغضتتب ؛كستترها خستتراُن ماٍل كثري

والزوجة   ,وينبغي أن يكون احلك  يف احتساب ال بد  تع سيده، ففيه جمال لتنظر،  اخلقر
، وأمَّا الر ية مع الستطان فَل يثبُا هل  يف حقه إال الت ريف والنصح،  تع  وجها كذلك 

-اخلقر من بيته  (6)]...[ وكسرِّ   إتَلُف املال ورد ِّه  تع أصحابه:  وهي-  ويف الرتبة الثالثة
ومقدار ما ، النظر يف تفاحش املنَكر (7)[منشتتتتتتتتتتتتؤه]واألمُر فيه موكوٌل إى اجتهاٍد  ، نظرٌ   ؛

 .(8)وال ميكن ضبطه، يسقط من حشقته بسببِّ اهلجوم  تيه
ومل ينزجر  ن ستتتوء صتتتن ه ،  إى الوقا وَكثُر ظتقه  إذا جاروا:  وقال يف موضتتتٍع  خر

 .(9)ف هل احلل وال قد التواطؤ  تع خت ه ؛ابلقول

 

 (, واملثبا من ا حياء لتغزايل.واملتصورةيف النس(تني: ) (1)
 (.318 -2/317ا حياء ) (2)
 .حنو هذه ال بارة يف ا حياء (3)
 (.1/69امل ج  الوسيط )  انظر: ونوع من الزجاج. ,حجر أبيض مفاف (4)
 واملثبا من ا حياء. يف النس(تني: ) تيها صورُة حيوان(, (5)
ُكتب خٌط هنا يف )ط(, وُكتب مقابته يف احلامتتتتتتية: )األواين, وإراقة( م حرف )ص(, لتصتتتتتتبح    (6)

اجلقتة هكذا: )وكستتتتتتتتترِّ األواين, وإراقة اخلقر(, وكآن حرف الصتتتتتتتتتاد إمتتتتتتتتتارة إى كتقة )صتتتتتتتتتح( الر 
 أيضا. است قتها احملشي يف موضع ساب  قريب, وسيآخ است قاله

 و(: )بناؤه(.يف ) (7)
 (.319 -2/318ا حياء ) (8)
( هذا الكَلم إى 2/25وقد نستتتتب النوو  يف )متتتترح صتتتتحيح مستتتتت ( ) مل أجده  ند الغزايل, (9)

(  18/24لنبيته( )ا متام اجلويين, ومل أجتده يف )هنتايتة املطتتب( أيضتتتتتتتتتتتتتتا. ونقتل ابن الرف تة يف )كفتايتة ا
فآما إذا تواصتتتل منه ال صتتتيان، وفشتتتا منه ال دوان، وظهر الفستتتاد، و ال الستتتداد،  " ن ا مام قوله: 

= 



 

 

120 

 

 اجلواهر البحرية

ومجيُع هتتذا حمقوٌل  تع متتا إذا مل خيف , متتا ذكره من خت تته هريتتبو  :قتتال النوو 
 .(1)منه إاثرة فتنة أ ظ  منه

كقتا لو ،  فهتل يستتتتتتتتتتتتتتقط الوجوب  نته، وا ت  أنته لو ظنَّ املنكِّر أن كَلمته ال يفيتد
 .(2)وجزَم به النوو ، أنه ال يسقط: واألظهر، فيه خَلفٌ ؟  تقه

قَل  ن ونُ ، (3)أنه ال يستتتقط  نديف:  األصتتتحُّ : ولو استتتتوى  نده األمران قال الغزايل
 .مل جيب؛ (5)(4)[يريد]ولو  ت  أنه ال ، هريه سقوطه

واملكروه الذ   ,(8)[شتتتت ائر ا ستتتتَلم]ل  (7)[اإظهار ] ,لكن ُيستتتتتحب :(6)قال ا مام
 .اوذكر األصتتتتتتوليون يف جوا ه خَلف. الوجوبُ  (9)[ستتتتتتقطأ]  ؛اف وقو ه إْن ظنَّ وقو هخي

أنه :  أصتتتحهقا،  احتقاالناستتتتوًي فتتغزايل فيه    (10)[فإنْ ]،  وإْن ظنَّ  دم وقو ه مل يستتتقط
، ( 11)]والتهور[ ُمَّ خوُف املكروه خيتتف ابختَلف الناس يف اجُلنْبِّ والشتتجا ة  .ال يستتقط

 

ود، وارتف ا الصتتتتتتتتتتتيانة، ووضتتتتتتتتتتتحا اخليانة فَلبد من استتتتتتتتتتتتدراك هذا األمر وت طتا احلقوق واحلد 
املتفاق ، فإن أمكن كف يده وتولية هريه ابلصتتتتفا  امل ترة فالبدار البدار. وإن مل ميكن القبض  تع 
يده؛ الستتتتتتتتتتتتظهاره ابلشتتتتتتتتتتتوكة، إال إبراقة دماء ومصتتتتتتتتتتتادمة أحوال مجة األهوال فالوجه: أن يقاس ما 

تون بته مبتا يفرض وقو ته يف حمتاولتة دف ته: فتإن كتان الواقع النتاجز أكثر ختا يتوقع، متدفو ون إليته مبت
فيجب احتقال املتوقع، وإال فَل يستتتتتتتتتو  التشتتتتتتتتتاهل ابلدفع؛ بل يت ني االستتتتتتتتتتقرار  تع األمر الواقع  

 ."لواالبتهال إى  ،  ز وج
 (.26 -2/25مرح صحيح مست  ) (1)
 (.10/219روضة الطالبني ) (2)
 (.2/321حياء )ا  (3)
 ب(./182) (4)
 .هكذا يف النس(تني (5)
فإين مل   ,ل ته ستتتتتتتتب  قت , أو أن  املقصتتتتتتتتود هو الغزايل إ تع هري  ادته يف إطَلق هذا التفظإ (6)

أجتتده  نتتد ا متتام اجلويين, وقتتد وجتتدتتته  نتتد الغزايل يف ا حيتتاء, وال يب تتد هتتذا, فتتإن هتتذا النقتتل  
 متوسط بني نقتني كَلمها  ن الغزايل.

ي ألفا يف  خرها, فصتار  )إظهارا(, ويف )و(:   (7) يف )ط( يف أصتل املنت: )إظهار( وأضتاف احملشت 
 .)إظهاره(, واملثبا مواف  ملا ذكر الغزايل

متا بني امل قوفتني ستتتتتتتتتتتتتتتاقط من )و(, وهي يف )ط(, وب تدهتا حرف )ص(, وهي من إضتتتتتتتتتتتتتتتافتة  (8)
 احملش ي, ألهنا مكتوبة فوق السطر خبط مغاير خلط امل(طوط, وهو املواف  ملا ذكره الغزايل.

 يف )ط(: )سقط(. (9)
 يف )و(: )وإن(. (10)
 يف )ط(: )والنهوذ(. (11)
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و تع اجلبان أْن يتكتف إ الة   .(1)]والتهور[ وهو الشجا ة دون اجلنب  ؛واال تباُر ابلوسط
، املكروه رفُع املطتواب  أنَّ : وضتتتتتتتتتتتتتتتابطته، واملكروه املتوقع خيتتف ابختَلف النتاس ,اجُلنب

وهتتذه األرب تتة ، تتتك قتوب النتتاسوهو مِّ  ؛واجلتتاه، واملتتال، والصتتتتتتتتتتتتتتحتتة، ال ت : وهي أرب تتة
 واُل ما : أحدمها :أمران  (2)[هبا]ويكره ،  يطتبها ا نستتتتتاُن لنفستتتتته وألقاربه وَمن خيتص به

َتظَر: واآلخر  .هو حاصتتل ا]ال ينبغي أْن يكون   (3)والثاين .امتناُع ما هو ُمنتْ يف  (4)[ُمرخَّصتتً
خوفًتا من أْن ميتنع   ؛أْن يرتَك ا نكتاُر  تع م تقته وأقتاربته: مثتاُل ال ت  .تركِّ االحتستتتتتتتتتتتتتتاب 

م تاجلتته من   (5)[يرجو] تع طبيبته وأقتاربته التذ   هيرتكت أْن : ومثتال الصتتتتتتتتتتتتتتحتة .من ت تيقته
أْن يرتكها  تع الستتتتتتتتتتتتتتطان : ومثال املال .خوفًا من ريخري الصتتتتتتتتتتتتتحة؛  والتزامها،  مرضتتتتتتتتتتتتته

أْن يرتكها :  ومثال اجلاه .خوفًا من قطعِّ أدواره؛  و تع َمن يواستتتتتتتتتتتيه من ماله،  وأصتتتتتتتتتتتحابه
ا حتالته  نتد  (6)[حقبي]أو  ،خيفتًة من أْن مين ته ذلتك ؛  تع َمن يتوقع منته نصتتتتتتتتتتتتتترًة وجتاهتً

 .(7)الستطان الذ  يتوقع منه والية
يزيد   ويكون يف فواته حمذور ، إليه احلاجة  (8)[تد و]وُيستثىن منه ما  :قال الغزايل

وطول  (9) انتضل كقا إذا كان يف ريخري الطبيب  نده مدة،   تع حمذور تركِّ ا نكار
ه  رَف أنَّ احملتَسب  تيو  ،كان جاهًَل مبهقا  دينه ومل جيد إال م تًقا واحًداأو   ،املرض

،  الكسب والسؤال (10)[ ن]خن ي جز أو  ، تقه منهتقادٌر  تع أْن حيول بينه وبني 
وي ت  أنه لو احتسَب  تيه قطع ، واحملتَسُب  تيه ينف   تيه ,وليس له قوة التوكل

مل يقدر  تع دفعِّ مره إال جباه  و وكقا لو أذاه مريٌر ، ولو ف َل فسَد حاله، (11)[إنفاقه]
فهذه  ، ولو احتسب  تيه مل يقدر  تع دفعِّ مره بغريه، يتبس احلريرأو  َمن يشرب اخلقر

 

 يف )ط(: )والنهوذ(. (1)
 يف )و(: )منها(. (2)
َتَظر. (3)  أ : امتناُع ما هو ُمنتْ
 يف )و(: )مرتخصا(. (4)
 يف النس(تني: )يرجوا(, ول ل الصحيح ما أثبتناه. (5)
 .واملثبا من ا حياء  ,(حىڡى: )(, ويف )ط(يفتحيف )و(: )  (6)

 (.322 -2/319ا حياء ) (7)
 ويف )و(: )يد وا(, ول ل الصحيح ما أثبتناه. يف )ط(: )تد وا(, (8)
 (.247املنجد )  انظر:  السُّق . (9)
 يف )و(: ) تع(. (10)
 يف )و(: )اتفاقه(. (11)
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ب، ال يَتبتُْ د استثناؤها  وينظُر أ   ، فيستفر فيها قتبه، واألمُر فيها منوٌط ابجتهاد احملتسِّ
فإنه  ، فهو يسقط يف األمياء األرب ة إال يف ال ت  :(1)وأمَّا القِّس  اأَلوَّل .املفسدتني أرجح
  (3)[لكن]، وانتزاع املال، فيقكن انتزا ها ابلضرب ؛ وأمَّا الصحة، (2)ال ميكن انتزا ه

تَتزَُع من املال ميٌء ال يُتْؤبَُه إليه  .ُيستحب له ذلك كقا مرَّ  ُنتْ
والضرُب ، لقتته وقد يكون امل

  .يرتجحويف ل ما ، وقد يكويفن متوسطني فُيقاسان ابملنهي املنَكر، ةقَ كالتطْ   ال ريثري له 
 عيرمأو  ،ُيسب  تع مٍ  من الناسأو   ،ضرب ضراًب هري مؤملفهو أْن يُ ؛ وأمَّا اجلاه

أْن يُقس  إى  فالصواب ، ُيسوَّد وجهه ويُطاف به أو  ،منديته يف  نقه ويُدار به يف البتد
 .الوجوب فهذا ُيسقِّط ، كالتطويف يف البتد حاسرًا حافًيا؛  ما يُ رَّ  نه بسقوط املروءة

ي ت  أنه ُيكتف املشي يف السوق يف   أبن،  و تو الرتبة ما يُ ر  نه ابجلاه احملض: والثاين
فَل ينبغي   ؛ُكت ِّف املشي راجًَل و ادته الركوب أو   ،الثياب الر مل ترِّ  ادته ابخلروج هبا

ويف م ناه أن ي رف أنه ُيسب ابلتحقي  والتجهيل  .سقط الوجوب مبثل هذايأْن 
مل  ؛يسقط الوجوب بذلك لكن ُيستحب :وحيث قتنا، (5) [ويُغتاب ] ,(4)ًيء[]والر 

. (6)ُيستحب إذا توق ه يف ح  األوالد واألقارب 

 

 أ :  واُل ما هو حاصل. (1)
 أ(./183) (2)
 يف )و(: )بل(. (3)
 ا حياء.( بدون تنقيط, واملثبا مواف  ملا ذكره يف اىوالريف )ط(: )والريف(, ويف )و(: ) (4)
 يف )و(: )أو يغتاب(. (5)
 (.323 -2/322ا حياء ) (6)
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 . ب املنصوب من جهة السلطان فيما خيصُّ املُحتسِّ   :(1) الفصل الثاين
ما يت ت   :اأَلوَّل :(2)[ثَلثة أضتتتتتتتتتتتتترب ]األمر ابمل روف يف حقه   وقد ج َل املاورد 

كتتإقتتامتتة اجلق تتة   ,يُؤمر بتته اجلَْقُع دون األفراد: أحتتدمهتتا: وهو ضتتتتتتتتتتتتتترابن، حبقوق   ت تتاى
ب ال يراه،  (3)(حيث تتقع متتتتتتترائطها)  ؛فإْن كانوا  دًدا يرون ان قاد اجلق ة هب  واحملتستتتتتتتِّ
، وأيمره  بصتتتتتتتتتتتتتتَلة ال يتد، وال مين ه   قتا يرونته واجبًتا  تيه ،  مبتا ال جيو ِّ ه (4)[مل أيمره ]
صتتَلة ال يد  :وإن قتنا .اأَلوَّل:  أصتتحهقا،  (6)فيه وجهان؟ مستتتحبأو  واجب  (5)[وهو]

  .ُسنَّة
نتَّة  :قتال النوو  أمتَّا  تع القول أبهنتا ،  ول تل الوجهني ُمفرَّ تان  تع القول أبهنتا ستتتتتتتتتتتتتتُ

 .(8)(7)فينبغي أن أيمره  هبا قطً ا، فرضٌ 
وم ظ  الفقهتتتاء أن األمر  يف األصتتتتتتتتتتتتتتول  ن كثري من ال تقتتتاء  لكن نقتتتل ا متتتام
 ند  أنه : أنه قال  و ن القاضتي أيب بكر ,مستتحبٌّ ال واجب ؛ابمل روف يف املستتحب

وما  :قال ا مام، جوارِّ حَ  لو ستتتتتتتتتتكَا ال تقاء  ن األمر ابلنوافل: وجيو  أن يُقال،  واجب
َتَ  القطع، قاله حمتقل   .(9)قول الفقهاء واألظهر  ند ، وال يكاد يبت  َمبتْ

 

 ...( هو الفصل األولجر   ادُة األصحاب (: )فصل.  99ل ل قوله ص ) (1)
ام لكان أوى, وهو لتقاورد   لو قال: ثَلثة أقستتتتتتتت "مقابل هذه اجلقتة كتب احملشتتتتتتتتي يف )ط(:  (2)

 )انتهع(, قتا: وهو  ند املاورد  كقا قال., م حرف )ه(, كآنه إمارة إى كتقة "كذلك
 مل أجده يف األحكام الستطانية. القوسنيما بني   (3)
 يف )و(: )ملا مره (. (4)
ُكتب ما بني الواو األوى و )هو(؛ خٌط يف )ط(, وُكتب يف احلامتتتتتتتية مقابل اخلط: )هل ص(,    (5)

 لتصبح هكذا: )وهل هو(, وحرف الصاد تقدم ذكره.
 (.355 -354األحكام الستطانية ) (6)
 ."الصحيح وجوب األمر، وإن قتنا صَلة ال يد سنة"(: 10/217قال يف روضة الطالبني ) (7)
ي يف )ط(: أمتتام  بتتارة ا (8) هتتذا ليس  بتتارة النوو , لكنتته ختتارج من "لنوو  هتتذه؛ كتتتب احملشتتتتتتتتتتتتتت 

. انتهع, لكن يف "ستتتتتتتتنة قتا: الصتتتتتتتتحيح وجوب االمر, وان قتنا صتتتتتتتتَلة ال يد "كَلمه, فانه قال: 
إن قتنتتا هو فرض ", ي ين  طفتته  تع متتا هو مقتتدر, وهو: (وان قتنتتا)نظر, اذ قولتته:  (قط تتا) :قولتته

. "زم القطع  تع القول ابهنا فرض. ه, أ  ستتتواء قتنا هي فرض او قتنا ستتتنة, فَل يت"وقتنا هي ستتتنة
 .انتهع كَلم احملشي

 الققويل ن ا متام قولته, ومل أجتد َمن نقتته قبتل  )رمحته  ( ب تد الققويل نقتل مجتا تة من ال تقتاء (9)
)رمحته  (, ومل أجتد املنقول  ن ا متام يف كتتب ا متام, وهتايتة متا وجتد  أن ا متام قتال يف الرهتان 

= 
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: فإْن قال،  الناس الصتتتَلة  ن وقتها كقا إذا أخَّر ب ضُ   ,ما يُؤمر به اآلحاد:  الثاين
 :القِّس  الثاين  .وال ي رتض  تع َمن أخَّرها مع بقاء وقتها،  حثُّه  تع املراقبة  ؛(1)[نسيتها]

أو   ،ستتتتوره  (2)واهندم  كالبتد إذا ت طَّل متتتتربه؛  وينقستتتت  إى  ام، ما يت ت  حبقوق اآلدميني
مل يُؤمر الناس   ؛فإْن كان يف بيا املال ميء،  وتركوا م ونته ،  طرقه أبناء السبيل احملتاجني

َكنة بر ايته   ؛مل يكن  (3)[فإنْ ]، بذلك 
َ
ر ؛  وإى خاص  .أُمر ذو  امل كَقْطلِّ املديون املوستتتتتتِّ

ُب أبدائه إذا استتتتتتتتتت داهآفي، لتدَّين  .واحلبسوليس له الضتتتتتتتتترُب ، رب الدين  (4)مره احملتستتتتتتتتتِّ
وإلزام النستتتتتتتتتتتتتتتتاء أبحكتتام ، كتتآمرِّ األوليتتاء إبنكتتاح األكفتتاء  ؛احلقوق املشتتتتتتتتتتتتتترتكتتة: الثتتالتتث

وأال يستتتتتتتتت قتوها ، وأرابب البهائ  بت هُّدها،  وأخذ الستتتتتتتتادة حبقوق األرِّقَّاء،  (6)(5)[ددال ِّ ]
كتاجلهر ؛  فيُنكر  تع َمن يغري ِّ هي تا  ال بتادا   ؛وأمتَّا املنكرا  : قتال  .(7)[هتطيقت ] فيقتا ال

و تع َمن تصتتتتتتتدَّى لتتدريس ،  و تع َمن يزيُد يف األذان، و كستتتتتتته، يف الصتتتتتتتَلة الستتتتتتترية
ل َلَّ  ويُظهِّر أمره، حتريفأو  ن اهرتار النتاُس بته يف ريويتلومل يُؤمَ ، والو ظ وليس من أهتته

ا مع  .غرتَّ بتهيُ  وإْن كتان يف ، مل ينكِّر  تيته ؛امرأٍة يف متتتتتتتتتتتتتتتارٍع مطروقوإذا رأى رجًَل واقفتً
وإْن ، إْن كتانتا حمرمًتا فتجنتب مواقع الريتب: ينكِّر ويقول  ؛طريٍ  ختاٍل وهو موضتتتتتتتتتتتتتتع ريبتة

كر يف حقوق اآلدميني كت تتد  اجلتتار يف نوال ي .كتتانتتا أجنبيتتة ف(ف   من اخلتوة هبتتا
 

وب إليه مآمور به  ذهب القاضتتي أبو بكر رمحه   يف مجا ة من األصتتوليني إى أن املند (: "1/82)
والندب أمر  تع احلقيقة وذهب ب ض الفقهاء إى أن األمر ما يقتضتتتتتتتتتتتتي ا جياب. قال القاضتتتتتتتتتتتتي 
املنتدوب إليته طتا تة ومل يكن طتا تة لكونته مرادا هلل ت تاى فتإيف ال  نع أن ال يريتد   ت تاى طتا تة  يتد 

من ا رادة  تع مذهب أهل احل   وأيمره هبا ويريد  صتيانه وينهاه  نه فَل يتتقع كون الشتيء طا ة 
القطع وليس األمر  فت  يب  إال كونه مآمورا به. وهذا الذ  ذكره القاضتتتتتتتتتتي رمحه   رام به مستتتتتتتتتتتك

, وهي كقا ترى مستتآلة أصتتولية مت تقة ابألمر املصتتطتح  تيه يف كتب األصتتول, ال " تع ما ظنه...
(. والغرر البهيتتة  4/179املطتتالتتب ) (. وأستتتتتتتتتتتتتتىن9/294. وانظر: النج  الوهتتاج )ابألمر ابمل روف!

 (.6/11(. ومغين احملتاج )5/117)
 .واملثبا من )و(, وهو املواف  ملا ذكره املاورد يف )ط(: )سببها(,   (1)
 ب(./183) (2)
 يف )و(: )وإن(. (3)
 (.2/589امل ج  الوسيط )  انظر: است انه واستنصره, يقال است ديا األمري  تع فَلن. (4)
 لتقاورد .األحكام الستطانية (, واملثبا من ال قد يف النس(تني: ) (5)
 دة املرأة متتتتهورا كانا أو أقراء أو وضتتتتع محل كانا محتته من الذ  ت تد منه. يقال:  :ال دة (6)

وأصتتتتتتتتتتتل ذلك كته د، دَ ا تد  املرأة  دهتا من وفاة  وجها ومن تطتيقه إًيها ا تدادا. ومجع ال دة  ِّ 
 .(1/69هتذيب التغة )  انظر: .من ال د 

 ( بدون تنقيط, واملثبا مواف  ملا ذكره املاورد .ىطيقهيف )ط(: )يطيقه(, ويف )و(: ) (7)
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أئقة  (1)[نمِّ ]وينكِّر  تع َمن يطيل الصتتتتتتتَلة  .إال ابستتتتتتتت داء صتتتتتتتاحب احل  جدار اجلار
روا النظر يف اخلصتتتتتتتوما   و تع القضتتتتتتتاة إذا حجبوا اخلصتتتتتتتوم، املستتتتتتتاجد املطروقة  .وقصتتتتتتتَّ

ُمنع من  ؛فتتإْن ظهر  منتته خيتتانتتة، خُتتر أمتتانتتته ؛والستتتتتتتتتتتتتتوقي  امل(تص مب تتامتتتة النستتتتتتتتتتتتتتتتاء
 .(2)م امتته 
فيتته  ؟إذا كتتان جمتهتتًدا ال تقتتاءوهتتل لتته محتتُل النتتاس  تع متتذهبتته فيقتتا اختتف فيتته  
ا  (3)[ينكر]وإ ا  ، ال:  أصتتحهقا  :قال النوو ،  وجهان ا أو  إمجاً اأو   ما خالف نصتتًّ قياستتً

 .(5)(4)[تيًّاج]
وهي ، والية احلِّستتتتتتتتتتبة واستتتتتتتتتتطٌة بني أحكام القضتتتتتتتتتتاء وأحكام املظامل  :قال املاورد 

  تيته من  ةٌ و ائتد، وجهنيوقتاصتتتتتتتتتتتتتترٌة  نته من ، من وجهني (6)(ألحكتام القضتتتتتتتتتتتتتتاء) موافقتةٌ 
ال  تع ، (7)]املستتتتتتتتتتتتتتت د [ومساُع ، جوا  االستتتتتتتتتتتتتتت داء إليه: أحُد وجهي املوافقة  .وجهني
يف  ,تتتتتدليسٍ أو  هش ٍ أو  ،كيتتتتلٍ أو   تطفيٍف يف و نٍ أو  سٍ بب(بتتتتل فيقتتتتا يت ت   ,ال قوم

دَّ أنَّ لتتته إلزام : واثنيهقتتتا .ريخري دين مع القتتتدرةأو  ،(9)(أو ثن) (8)[مبيع]
ُ
 تيتتته  عاملتتت

 له أنه ليس:  وأحُد وجهي قصتتورها  نه  .اخلروج من احل  الذ  ا رتف به مع قدرته  تيه
]وامل تتامَل  وستتتتتتتتتتتتتتتتائر احلقوق  كتتال قود؛  مستتاُع التتد تتاوى اخلتتارجتتة  ن ظواهر املنكرا  

وأحتتتُد وجهي  .(11)[أنتتته ليس لتتته مستتتاُع البينتتتة واحلُك  هبتتتا: واثنيهقتتتا] .(10)واملطتتتالبتتتا [

 

 يف )ط(: )يف(. (1)
 (.372 -356األحكام الستطانية )  :انظر (2)
 يف )ط(: )ينكره(. (3)
واملثبتتتا من )و(, وهو املواف  ملتتتا ذكره )ليتتتا(,  :يف )ط( أول حرف منهتتتا مطقوس, وابقيهتتتا (4)

 .النوو 
 (.10/220روضة الطالبني ) (5)
  ًيدة من األحكام الستطانية. القوسنيما بني   (6)
 يف النس(تني: )املت د (, واملثبا من األحكام الستطانية. (7)
 يف )ط(: )منٍع(. (8)
  ًيدة من األحكام الستطانية. القوسنيما بني   (9)
 , واملثبا من األحكام الستطانية."والفروض والكساو ، والُفسو "يف النس(تني:   (10)
ا مقصتتتتتتتتتتتتتتورة  تع احلقوق امل رتف هبتا، فتآمتَّا متا "يف األحكتام الستتتتتتتتتتتتتتتطتانيتة:  (11) والوجته الثتاين: إهنتَّ

 ."ثبا  احل ...أن يسقع بينة  تع إ يتداخته التجاحد والتناكر فَل جيو  لتقحتسب
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نهي  نه من منكٍر وإْن مل يو   (2) قا أيمر به من تصتتترُّف (1)[لتصتتتفُّح]أنه يت رض  :  الزًيدة
تَتْ دِّه خصتتتت ٌ  خرَج  ن  ؛فإْن ف ل، ر خصتتتت  مستتتتت دٍ و ضتتتت حبوليس لتقاضتتتتي ذلك إال  .َيستتتتْ

وله البحث  ن )، الستتتتتطنة ما ليس لتقاضتتتتيأنَّ له من ستتتتَلطة  :  واثنيهقا  .نظريه قا دة
، ( 3)(املنكرا  الظاهرة ليصتتتتتتتتتَل إى إنكارها، و ن تركِّ امل روف الظاهر خبَلف القاضتتتتتتتتتي

أهنقا موضتتتتتتتتتو ان  تع الرهبة :  أحدمها :وبني احلستتتتتتتتتبة ووالية املظامل امتتتتتتتتترتاٌك من وجهني
وإنكار   اتباع أستتباب املصتتاحجواُ  :  واثنيهقا .وقوة الصتترامة، امل(تصتتة بستتَلطة الستتتطنة

، موضتتتتتتتوٌع ملا  جَز  نه القضتتتتتتتاة (4)[املظامل]والَفرُق بينهقا أن النظر يف  .ال دوان الظاهر
  .(7) نه (6)(5)[رفهوا] واحلسبُة موضو ٌة ملا

ب وهريه من املتطو ني ابألمر ابمل روف والنهي  ن املنكر ب ينه] ، (8)[وبني احملتستتتتتتِّ
تَتْ دِّ   ,ومْنع االمتتتتتتتتتتتغال  نه بغريه ستتتتتتتتتتْ

ُ
، وأنَّ له الت زير، واختاذه األ وان لذلك   ,وإجابة امل
 .وأن له االجتهاد يف األمور ال رفية، وأنه يُر ق  تع حسبته من بيا املال

 :فائدة
 وترك النفقتة ,ابهلجر وا  راض نبغي احملبتُة يف   والبغض يف  ت: ا حيتاءقتال يف 

فقنه  َمن نظر إليه  ، واختتف الستتتتتتتتف يف إظهار البغض لت صتتتتتتتاة .وال جيب،  وا  انة
ح  هجَر مجا ة ،  ا مام أمحد:  منه ، ومنه  َمن متتتتتتتتتتتتتتدَّد ا نكاَر وهجره ،  ب ني الرمحة

 تع إظهتار البغض لتظتقتة واملبتتد تة وكتلُّ َمن  صتتتتتتتتتتتتتتا   من  والفقته .(9)فيقتا ليس حبرامٍ 
 

 لتقاورد .األحكام الستطانية (, ويف )و(: )لتفصح(, واملثبا من لتفس يف )ط(: ) (1)
 أ(./184) (2)
 مل أجده يف األحكام الستطانية. القوسنيما بني   (3)
 لتقاورد .األحكام الستطانية  (, واملثبا من املصاحيف النس(تني: ) (4)
 يف )و(: )رهفوا(. (5)
غرب   انظر: رجل رافه: ومرتفه مستتتتتتترتيح, ورفه نفستتتتتتته أراحها, ورفَّه  ن الغر ؛ إذا نفََّس  نه. (6)

ُ
امل

 رب )
ُ
 (.194يف ترتيب امل

 (.353 -352) لتقاورد األحكام الستطانية   (7)
قد حبثا يف هكذا يف النستتتتتتت(تني, ويبدو أن يف اجلقتة نقصتتتتتتتا بني كتقة )املنكر( و )ب ينه(, و  (8)

ب وهريه من كتب الشتتتتتتتتتتتتتتاف ية حول هذا فت  أجد من ذكره, قد يكون املقصتتتتتتتتتتتتتتود: ) وبني احملتستتتتتتتتتتتتتتِّ
 متزمأن احملتستتتتتتتتتتتتتتتب  )فرق يف ب ض املستتتتتتتتتتتتتتتائتل, ذلتك املتطو ني ابألمر ابمل روف والنهي  ن املنكر

 .(, أو حنو ذلك من التقديرا ب ينه (ابالحتساب
 (.1/404)طبقا  احلنابتة البن أيب ي تع  (9)
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 .(1)نفسه
ا : و  اهلجرة حلظٍ  فوق ثَلث إال يف موضتتتتتتتتتتتتتت نيت وال أن يرى فيته استتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتَلحتً
 (4)(ما وراء)  تع  (3)[لينزَّ ] (2)ال ام  والنهي  ,ستَلمة فيهأن يرى لنفسته :  الثاين،  لتقهجور

  .(5)هذين
فإذا ، (7)[  تيه]وردُّ الستتتَلم املتوجه إى مجا ة فرُض كفاية   ,(6)الستتتَلمردُّ :  ومنها

بل ، وهو من متت ائر الدين وإن مل يت ت  به مصتتتحٌة كتية،  ردَّه ب ضتته  ستتقَط  نِّ الباقني
 .فردُّه فرُض  نٍي  تيه، وأمَّا إذا كان السَلُم  تع واحٍد م ني .امتةمصتحة حسن اجمل

و تع ، واألذان هلا  تع أحدِّ الوجهني،  اجلقا ة يف الصتتتتوا  اخلقسإقامة   :ومنها
وأمَّا ، طرد يف صتتوا  ال يد والكستوف واالستتقستاءواخلَلُف م .مها ستنتان ريخالوجه األ

ومنه  ، ويف األذان هلا اخلَلف،  فإقامة اجلقا ة فيها من فروض األ يان  ؛صتتتتتتتتتتتَلُة اجلق ة
 .(9) هريهدون  (8)[ةيابلفرض]َمن قطع فيه 

كدفعِّ الضتتتتتتترر  ن حماويج ؛  ما يت ت  ابمل ا  وانتظام أحوال الناس  :القِّسااااا  الثاين
ويقي احلر  وستتتتتتترتِّ ال ارين مبا يستتتتتتترت ال ورة،  املستتتتتتتتغيثني يف النائبا    (10)املستتتتتتتتقني إب انة

 

وطرق الستتتتتتتتتتتتتتتف قد اختتفا يف إظهار البغض مع ", حيث قال: (168 -2/167ا حياء ) (1)
أهل امل اصتتتي وكته  اتفقوا  تع إظهار البغض لتظتقة واملبتد ة وكل من  صتتتع   مب صتتتية مت دية 

من  منه إى هريه فآما من  صتتتتتع   يف نفستتتتته فقنه  من نظر ب ني الرمحة إى ال صتتتتتاة كته  ومنه 
 ."مدد ا نكار واختار املهاجرة

. صتتتتتتحيح "ستتتتتتت  أن يهجر أخاه فوق ثَلثة أًيمال حيل مل"وهو قوله )صتتتتتتتع    تيه وستتتتتتت (:  (2)
.  6065( رق  احلديث: 1133الب(ار ، كتاب: اآلداب، ابب: ما يُنهع  ن التحاستتتتتتتد والتدابر )

التحاستتتتتتتتتتد والتباهض والتدابر  وصتتتتتتتتتتحيح مستتتتتتتتتتت ، كتاب: الر والصتتتتتتتتتتتة واآلداب، ابب: النهي  ن 
 .2558( رق  احلديث: 4/1983)
 .الغزايل(, واملثبا من )و(, وهو املواف  ملا ذكره يرتكيف )ط(: ) (3)
 لتغزايل.ا حياء  ًيدة من  القوسنيما بني   (4)
 , فذكرمها."ن اهلجر فوق ثَلث جائز يف موض نيمع أ(: "2/224قال الغزايل يف ا حياء ) (5)
(.  11/370(. والشتتتترح الكبري لتراف ي )14/145(. واحلاو  )8/377انظر: خمتصتتتتر املزين ) (6)

 (.8/50(. وهناية احملتاج )10/226والروضة )
 (, واملثبا من )و(. تيهيف )ط(: ) (7)
 (, واملثبا من )و(, ول ته الصحيح.ابلفريضةيف )ط(: ) (8)
 (.11/354تراف ي )(. والشرح الكبري ل2/364انظر: هناية املطتب ) (9)
 ب(./184) (10)
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فذلك فرُض كفايٍة  تع أهل القدرة إذا ، وإط ام اجلائ ني ما يستتتتتتتتتدُّ الرََّم ،  والرد إْن كان
 .(1)ومل يكن يف بيا املال من َسْه ِّ املصاح ما يقوم به، مل تفي الزكوا  بذلك 

ر املواساة مبا  اد  تع كفاية َسنةت :قال ا مام  .(2)ب  تع املوسِّ
، مبا إذا مل يكن فيه متتتتتتتتتتتتتيء  (3)[بيا املال]وينبغي أن يتح  ب ذر األخذ من مالِّ 

فتإذا أمكن ،  إن متا ينفقته أهتل الثروة يف هتذه احلتالتة فرٌض  تع بيتا املتال: وجيو  أْن يُقتال
ُب ما جي (5)[أم] به الضتترورة (4)[دفعي]وهل يكفي ما ،  إليه   صتترف  ؛الوصتتول إى ما فيه

تزمته نفقتة القريتب تام الكفتايتة الواجبتة  تع َمن متت وهو متا فوقهتا إى   تقتضتتتتتتتتتتتتتتيته احلتاجتُة فيته
وكَلمه  يقتضتي ، تردًدا (7)وذكره الغزايل، فيه خَلفًا ل صتوليني (6)وذكَر ا مامُ ؟ واملقتوك

وال يب د خترجيه يف ح  الذميني  تع اخلَلف يف وجوب ، اختصتتتتتتتتتتاص ذلك ابملستتتتتتتتتتتقني
 .الوجوب : والصحيح، تكفينه  وُمَواراهت 
رف والصتتتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتا تتتتتتتا   :ومتتتتنتتتتهتتتتتتتا  ،واحلتتتتيتتتتتتتاكتتتتتتتة واخلتتتتيتتتتتتتاطتتتتتتتة، كتتتتتتتالتتتتتتتتتجتتتتتتتارة؛  احلتتتتِّ

هي ف، كالبيع والشتتتتتتتتراء والتجارة  ,وما يقوم به امل ا ، وحنوها،  (9)واحلجامة،  (8)والفصتتتتتتتتد 
 .(10)ولو تركها الناس أثوا، من فروض الكفاًي  

 

 (.10/221(. والروضة )11/354(. والشرح الكبري لتراف ي )7/6انظر: الوسيط ) (1)
ومتا يت ت   ابألبتدان ستتتتتتتتتتتتتترُت ال راة وإط تام اجلتائ ني، "(: 17/394قتال ا متام يف هنتايتة املطتتب ) (2)

وكفُّ األذى  ن املغبونني، وإهاثة املستتتتتتتتتتتتتتغيثني، فكل ما ينتهي إى الضتتتتتتتتتتتتترورة، ففرٌض  تع الكافة  
القيام به, م اختتف أرابب األموال فيقا فوق ستتتتتتتتد  الضتتتتتتتترورة إى متام الكفاية الر جيب نفقته  تع 

: يتحت  الكفتتايتتة يف ذلتتك ح  ال يبقع ذو حتتاجتتة. وقتتال  خرون:  من يتتزم النفقتتة. فقتتال قتتائتون 
 ."ض  تع الكفاية إ الة الضرورةاملفرو 

 هكذا يف النس(تني, وكآن املناسب أن يكون بدهلا: )أهل القدرة(. (3)
 .هكذا يف النس(تني (4)
 يف )ط(: )لو(. (5)
 وانظر موض ه من هناية املطتب. انظر النقل املتقدم قريبا  ن ا مام, (6)
 مل أجده. (7)
 (.346م ج  لغة الفقهاء )  انظر:  م  الوريد وإخراج ميء من دمه بقصد التداو . (8)
احلجتامتة: املتداواة وامل تاجلتة ابحملج . واحملج   لتة احلج ، وهي متتتتتتتتتتتتتتيء كتالكتآس يفر  من اهلواء   (9)

  -76الت ريفا  الفقهية )  انظر:  املادة بقوة.ويوضع  تع اجلتد فيحدث فيها هتيجا وجيذب الدم أو  
77.) 
 (.8/50(. وهناية احملتاج )11/368انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (10)
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وهو وجتٌه تقتتدَّم ذِّكره يف كتتتاب , (1)  املنتتاَكحتتا  من فروض الكفتتاًي و تدَّ الغزايل
فتإنته ، وطتبته، إذا احتتاج رجتٌل إى النكتاحوهو متا ، أنَّ مراده هري ذلتك  والظتاهر، النكتاح

وكذا ، فإذا أجابته واحدة ستتتتقط الفرض  ن الباقيني،  جيب  تع نستتتتاء تتك البتد إجابته
ين] تع األولياء  ُ(ريَّ

 .بدفع ضرورة الط ام، إحلاقًا لدفع ضرورة النكاح ,(2)[امل
 .(3)وهو ما يت ت  مبصاح الدين والدنيا :القِّس  الثالث

وإ انة القضتتتتتاة  تع استتتتتت(َلص احلقوق من ،  وأدائها  حتقُّل الشتتتتتهادة: فقن ذلك 
وتهيز املوتع ، واحلبس  (4)[ا حضتتتار]والَ ون  تع ،  ستتتتقعوامل،  واملرتج ،  كاملزكي؛  أرابهبا
 .ودفًنا وصَلةً  وتكفيًنا هسًَل 

لكن هتتل يُقتتدَّم يف تهيز ، إذا تركهتتا الكتتل أثوا، فهتتذه كتهتتا من فروض الكفتتاًي  
واملقصتتتتتتتتتود ، وهذه كتها هلا أبواب ،  (5)اتقدَّم  فيه وجهان ؟املوتع أقارب امليا  تع هريه 

ت ]كر ال ِّت  وذ ، هنا ذِّكر اجلهاد  .استطراًدا (6)[والس ِّ
اطتب  -إْن كتان قتادرًا  تيته-]وإذا ت طتَّل فرُض الكفتايتة يف موضتتتتتتتتتتتتتتع أَم بته  َمن خيتُ

َغروذلك خيتتف ؟ سواء  ت  بذلك أم ال، (7)[به  .ابختَلف البتد يف الكِّر والص ِّ
فيجب  تيه  ، ستتائر البَلد (8)بت  الت طيل مبتًغا ينتهي خره إىيوقد  :قال ا مامُ 
 .(9)الس ي يف التدارك

وحصتتتتل ثوابه ، ستتتتقط الفرُض  نه   ؛وإذا أتع بفرض الكفاية مجيُع َمن ُخوطب به
، -ويُتصتتتتتور ذلك يف صتتتتتَلة اجلنا ة- أخرىوإْن ف ته ب ضتتتتته  م أتع به اثنًيا طائفة  ،  هل 

وإْن أحرموا ،  دف ًة واحدةً  واكانوا كَقن صتت   ؛قبل تستتي  األوى  فإن أحرما الطائفة الثانية
 

 (.7 -7/6الوسيط ) (1)
 هكذا يف النس(تني, أو )اجمليزين(, ومل يتبني يل م ناها. (2)
 (.10/222)(. والروضة 11/354انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (3)
 (, ويف )و(: )ا حصار(, ول ل الصحيح ما أثبتناه.االختصاريف )ط(: ) (4)
 .ب(, من نس(ة املتحف )ط(/85, لوحة )الثايناجملتد  (5)
 .املقصود ابلست : السَلميف )و(: )والسَلح(, واملثبا من )ط(, ول ل  (6)
 يف )و(: )َمن كان قادرًا  تيه خن خُياطب به(. (7)
 أ(./185) (8)
 (.17/396هناية املطتب ) (9)
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ا: (3)والغزايل  (2)وا مام  (1)فقد قال القاضتتتتتتتتي  ؛ب ده ا أيضتتتتتتتتً إذ ال  ,أنَّ الثانية تكون فرضتتتتتتتتً
 .صَلة اجلنا ة يففتة (4)[تقعُ ]

الب ُض ستتتتتتتتتتتتتتقَط الفرُض  نتتته  (8)[ف تتتته]إذا  (7)[نقول]وهتتتل  :(6()5)[املتويل]قتتتال 
 ىنَّ األمر مل يتناول ستتتتتتتو أ ر األمرأبن ريخ: نقولأو   ؟ألن الفرَض يتناول مجي ه   ,و نه 

 .فيه خَلف ؟َمن ف ل
ألن  ,ض الكفتايتة أفضتتتتتتتتتتتتتتتل من فرض ال نيولتذلتك ج تَل فر ، األول وخمتتاُر ا متام

 .(9)هريهسقط احلرَج  نه و ن فا ته يُ 
ا بوجوب الف تتل إى أْن يغتتتَب  :ن أثرِّ هتتذا اخلَلفومِّ  أنَّ كتتل أحتتٍد يكون خمتتاطبتتً

إذ ال يؤثه برتكه إال إذا هتَب  ,وهو ال يشتتتتتت ر وإْن كان هريه ف ته،   تع ظنه قياُم هريه به
 .(10)أيخ يف الشهادا   وفيه خَلفٌ .  تع ظنه أنَّ هريه ال يقوُم به

 

 مل أجد. (1)
 .(397 -17/396) هناية املطتب لإلمام (2)
 (.2/386الوسيط ) (3)
 ( بدون تنقيط, ول ل الصحيح ما أثبتناه.ىقع(, ويف )ط(: )يقع يف )و(: ) (4)
 )ا مام(.يف )و(:   (5)
 , ومل أجده يف هناية املطتب.ما يت ت  ابجلهاد من تتقة ا ابنة مل أجده مطبو ا وال خمطوطا (6)
 ( بدون تنقيط, ول ل الصحيح ما أثبتناه.ىقول(, ويف )ط(: )يقوليف )و(: ) (7)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(.( 8)
 .(17/395, وانظر: هناية املطتب )مل أجده يف هناية املطتب لإلمام (9)
 .)جمتد واحد( (و) الوطنيةب(, من نس(ة   -أ/256لوحة ) (10)
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وهو ، وهو ال جُز  نته، يف موانع وجوب اجلهتاد  تع الكفتايتة  :الثااين  (1)[رفطال] 
 .حسيٌّ ومر يٌّ 

 .واألنوثة، واجلنون، َب ص ِّ ال :وهو سب ةٌ  :(2)ال جُز احلِّسيُّ  :القِّسُ  األول
ولإلمام أْن أيذَن لتقراهقني والنستتتتتتتاء يف ، فَل جيُب  تع صتتتتتتتيبًّ وال جمنوٍن وال امرأة

 .دون اجملنون ,وم اجلة اجلرحع، ومداواة املرضع، وإصَلح الط امسقي املاء ل، احلضور
 .كاملرأة  واخلنثع املشكل

مبشتتتتتتتقة  ال، فَل جيُب  تع املريض الذ  مين ه مرضتتتتتتته من القتال والركوب ،  واملرض
  .ووجع الضرس وال ا تبار ابلصداع واحلُقَّع اخلفيفة املنقط ة، مديدة

  .(3)[الفقري]فَل جيب  تع ، والفقر
، (5)حدامها[إ]يف أو  جتنيستتتتتتتتتتتتتتواٌء كان يف الرِّ   ,فَل جيُب  تع األ رجِّ ، (4)[والَ رِّجِّ ]

ْقَ د ال اجز  ن املشتتتتتتتتتتتتتتي والركوب 
ُ
وإْن كان يقدر  تع الركوب والقتال راكًبا ،  وال  تع امل

ابل رج اليستتتتتتتتتري الذ  ال مينع من املشتتتتتتتتتي  (6)] رة[وال ، و نده ما يركبه  تع الصتتتتتتتتتحيح
 .وال دو يف اهلرب 

 .(8)لزمه ؛ ن الس ي (7)[َضُ فَ و ] لو قدَر  تع املشي :وقال املاورد 
 .كاألقطع  ؛ومفقود م ظ  األصابع، واألمل، األقطع: ويف م ناه
والضتتت يف البصتتتر  ,واأل شتتتع  وجيب  تع األ ور،   قعفَل جيب  تع األ،  وال قع

 

 يف )ط(: )الظرف(, واملثبا من )و(, وهو املواف  لتتقسي . (1)
(.  10/209)(. والروضتتتة 11/356(. الشتتترح الكبري لتراف ي )13/223انظر: حبر املذهب ) (2)

 (.4/176(. وأسىن املطالب )9/306والنج  الوهاج )
 يف )و(: )الفقر(. (3)
 يف )و(: )واحلرج(. (4)
 يف )ط(: )أحديهقا(. (5)
 .ول ل الصحيح ما أثبتناه,  ( بدون تنقيطره ىع(: )و(, ويف )هريه(: )طيف ) (6)
 يف )ط(: )أو ض ف(. (7)
 (.14/120احلاو  لتقاورد  ) (8)
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 .السهام (1)إذا كان يدرك الش(ص وميكنه أْن يتقي
مدة ذهابه  يف  أال يقدر  تع نفقته  ؛يف الباب   انتفاؤه  (3)تر[امل ] (2)[ابلفقر]واملراد  
وإًيبه ومركوب يتي  حباله إْن كان ال دو  تع مستتتتتتتافة  -حبستتتتتتتب ما يظن- ومقامه هناك

 ئهمتتراأو    ركوب ستتواء قدر  تع نفس امل،   تع املشتتي أم ال قدرستتواء  ،  فقا فوقها القصتتر
 ,وقضتتتتتاء دين إْن كان  تيه  ,تزمه نفقتهتَمن   (4)[نفقة]إذا فضتتتتتَل ذلك  ن  هاستتتتتت جار أو  

 .(5)كقا مرَّ يف احلج،  و قا حيتاج إليه من مسكٍن وخادم
ففي ا تبتتتار نفقتتتة إًيبتتته يف احلج  ؛ولو مل يكن لتتته أهتتتٌل يف البتتتتد التتتذ  خرج منتتته

، األوى هنتتا تقتتدَّم اال تبتتار: ويُقتتال، (6)]يُرتبتتان[وقتتد ، وجيرًين هنتتا: قتتال ا متتام، وجهتتان
إى أقرب بتتٍد من   ا تبتار نفقتة ا ًيب  ؛اخلَلفأْن خُيرَّج  تع  (7)[ينبغيبتل نظر, ]وفيته 

فتإْن كتان ال تدو  تع ، إْن كتان هنتاك بتتد أقرب إليته من بتتده بَلد املستتتتتتتتتتتتتتتقني إى ال تدو
، القدرة  تع الركوب يف ح  القادر  تع املشتتتتتي (9)[ تريُ ]مْل ، مستتتتتافة القصتتتتتر  (8)[دون]

ففي وجوب قبولتته الوجهتتان  ؛ولتتدهأو  ،مل يتزمتته قبولتته ؛ولو بتتذَل هتتذه املؤيف  لتته أجنيب
ولو قَبتتَِّل ، (10)[واجلهتتاد]لزمتته قبولتته  ؛ذَل لتته ذلتتك من بيتتاِّ املتتالولو بتتُ ، التتتذان يف احلج

 .لزمه اجلهاد ؛حيث ال جيب القبول
 :(11)كاحلُك  يف سفر احلج إال يف مي ني  ؛واحلُكُ  يف سفرِّ اجلهاد

أو  ته متتتتتتتتراءً القدرة  تع حتصتتتتتتتت  أو  مبِّتكهأنه ُيشتتتتتتتترتط وجود الستتتتتتتتَلح هنا  :  أحدمها
 

 ب(./185) (1)
 (.ري(: )ابلفقطيف ) (2)
يف النستت(تني بدون تنقيط, إذ حيتقل الرستت  أن تكون: )امل ستتر(, فيحتقل يف نستت(ة )ط( أن  (3)

 تكون: )ابلفقري امل سر(.
 يف )و(: )نفقته(. (4)
 .ب(, من نس(ة املتحف )ط( -/أ81اجملتد الثالث, لوحة ) (5)
ني يف الغزو  تع  وال يب تتتد ترتتتتب الوجه(: "17/400هنتتتايتتتة املطتتتتب )ة ا متتتام يف  بتتتار نص  (6)

 ."الوجهني يف احلج
 .واملثبا من )و(, ول ته الصحيحيف )ط(: )تطويل ينبغي(,   (7)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (8)
 هكذا يف النس(تني. (9)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (10)
 (.10/210(. والروضة )11/357الشرح الكبري لتراف ي )انظر:   (11)
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 .من السَلح املوقوف  تع اجملاهدينأو  من بيا املال (1)[أو أخًذا] است جارًا
هذا إذا كان اخلوف من    ,وال ُيشترتط هنا ,ن الطري أنه ُيشترتط يف احلج أمْ :  والثاين
مُينع الوجوب كقا :  أحدمها  ,فوجهان  ؛فإْن كان من متتصتتتصتتتي املستتتتقني،  طَلئع الكفار

 .ال: وأصحهقا، يف احلج
 .وهو الذ  يُقصد فيه ال دو يف بَلده، هذا كته يف اجلهاد الذ  هو فرُض كفاية
فيجب  تع َمن  دا الصتتتتتتيب واجملنون   ؛ديفوأمَّا اجلهاد املت ني ِّ  ند دخول ال دو بَل

ي ليس موالذ: ا مامقال . ويستتقط ا تبار نفقة الطري ، دفً ا  ن أنفستته ، من امل ذورين
 .(2)خماطًَبا بقتال الكفار

  :(3)وهو ثَلثةٌ ، املانع الشر ي :الثاينالقس  
الوجه أال  :قال ا مامُ  ؛فتو أمره ستتتتتيده، فَل جيُب اجلهاُد  تع الرقي   ,الرق: األول

، واملِّتتتُك ال يوجتتب الت ريض لتهَلك. ألنتته ليس من أهتتل هتتذا الشتتتتتتتتتتتتتتتتآن ,طتتا تتته تزمتتهي
وال جيو  أْن يكون فيه ، القتال من االستتتتتتتتتتت(دام املستتتتتتتتتتتح  لتستتتتتتتتتتيد  تع ال بد  (4)وليس

الدفع  (6)[وجبن]إذا مْل  (5)اخلوف  تع روحه وال يتزمه الذبُّ  ن ستتتتتتتتتتتيده  ند،  خَلف
 .كاألجنيب  وهو يف ذلك ،  ن الغري

ويؤيده   ,(7) تع  دم وجوب احلج وصتتَلة اجلق ة إذا أذَن له الستتيد وقاستته الغزايل
لكنَّ ، وا ذن ال يكستتبه صتتفة كقال،  بوصتتفِّ الكقال (8)[يت ت ]أنَّ إجياب هذه الثَلثة  

ر الزاُد والستتتتتتَلح من بيا املال  ؛القياس كقا جيُب  تع   .هريهأو   وجوب اجلهاد إذا تيستتتتتتَّ
َدِّين إذا أذَن ربُّ الدَّين

ت نيَّ  ؛ستتيدهإبذن  إذا حضتتَر ال بُد الصتتفَّ :  وقد قال القاضتتي، امل

 

 يف )و(: )وأخذا(. (1)
 (.17/400هناية املطتب ) (2)
 (.10/210(. والروضة )11/357(. والشرح الكبري لتراف ي )7/8انظر: الوسيط ) (3)
 أ(./186) (4)
 (.17/399هناية املطتب ) (5)
 تنقيط, ول ل الصحيح ما أثبتناه.( بدون ىوجبيف )و(: )يوجب(, ويف )ط(: ) (6)
 (.77(. والبسيط )7/8انظر: الوسيط ) (7)
 ( بدون تنقيط, ول ل الصحيح ما أثبتناه.ىتعلقيف )و(: )تت ت (, ويف )ط(: ) (8)
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وهو يدل  تع أنَّ  ذنِّ السيد أثرًا يف   .(1)وإْن كان بغري إذنه مل أيم ابنصرافه،  تيه كاحلر
 .ثبَا قبته ؛وإذا ثبَا ذلك ب د احلضور، ت ريض ال بد لتقتال يف اجلهاد
وإْن كان فيه ، كقا يف هريه،  م ه خلدمته وخدمة دوابه فيه  ولتستتتتتيد أْن يستتتتتتصتتتتتحبه

 .لتقتل (2)[ت ريض]
ال جيو  له أْن يستتتافر إال إبذن   ؛ذميأو  ملستتتت   فَقن  تيه َديٌن حالٌّ  ,الدَّين:  الثاين

وألنَّ أداء الدَّين فرٌض  تيه ُمقدٌَّم ، وله أْن مين ه منه،  يستتتتو  فيه ستتتفُر اجلهاد وهريه،  ربه
 .وهو ستفُر اجلهاد  ؛والواجبة  تع الكفاية،  كستفرِّ التجارة؛  هريه من األستفار املباحة تع 

لكن مرَّ يف كتاب التفتيس  .وإْن سكَا ربُّ الدَّين  وهو يقتضي املنُع منه،  كذا قالوه هنا
وهو يقتضي ، وحيبسه  أْن يرف ه إى القاضي ويطالبه به  ؛أنَّ سبيل رب الدَّين إذا أراد من ه

وهذا ينبغي أْن خُيرَّج  تع خَلٍف تقدَّم يف ، ه أْن يستافر إذا مل يف ل رب الدَّين ذلك أنَّ ل
ف تع  ؟ال جيتب إال ابملطتالبتةأو   ،مطتالبتة ربته بته (3)[قبتل]هتل جيتُب إيفتاؤه  أنَّ التدين احلتال

دِّين كان  تع   ؛ب د الستتتتتفر (4)لو أذَن ُمَّ رجع:  ويؤيده أهن  قالوا، ليس له ذلك  ؛األول
َ
امل

فتإْن كتان من متاٍل ، يقضتتتتتتتتتتتتتتي َدينته من متالته يف هيبتته نمَ فتإْن استتتتتتتتتتتتتتتنتاَب املتديون  ،  الرجوع
 .مل جيز ؛هائب وإْن كان من مال، جا  له اخلروج ؛حاضرٍ 

ففي من ه من ستتتتتتفرِّ  ؛فإْن كان م ستتتتتترًا، (6)[موستتتتتترًا]إذا كان املديُن  (5)[كته]هذا 
وجزَم بتته -واثنيهقتتا . (8)(7)[هو املتتذهتتب :ال، وقتتال ابن كج]: أحتتدمهتتا: اجلهتتاد وجهتتان

 .(9)ن  : - املاورد 
ولإلمتام فيته ،  ويصتتتتتتتتتتتتتترُي من أهتل فرض الكفتايتة، فتته اخلروج  ؛ومهقتا أذَن ربُّ التدَّين

 

 (.16/353كفاية النبيه )  (1)
 يف )ط(: )ت رض(. (2)
 يف )و(: )وقبل(. (3)
 أ : رجع  ن ا ذن. (4)
 امل قوفتني ساقط من )و(.ما بني   (5)
 يف )و(: )م سرا(. (6)
 يف )و(: )وقال ابن كج: هو املذهب: ال(. (7)
 (.11/358الشرح الكبري ) (8)
 .(359 -11/358. وانظر: الشرح الكبري لتراف ي )(14/121احلاو  ) (9)
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 .(1)احتقال
يقَف أمام  (4)أبنْ   فَل يت رض لتشتتتتتتتتتتتهادة  ؛وإذا جاهدَ   :(3)والرُّوًَيينِّ   (2)قال املاورد 

 .(5)ذلك مستحبٌّ  :البندنيجيوقال . جوانبهاأو  بل يقف يف وسطها، الصفوف
وإْن كان حيتل    فاملذهب أنَّ له الستتتتتتتتتتتتتتفر الذ  ال خطر فيته ؛مؤجًَل  نوإْن كان الدي

 .أنه ال جيوُ  إالَّ إبذنه وفيه وجهٌ  ,(6) ن قريبٍ 
 :فإْن كان لتجهاد ف(قسُة أوجهوإْن كان السفُر خموفًا 

ه يف امل(تصتتتتتتتتر،  أنَّ له من ه منه:  أحدها وصتتتتتتتتحََّحه القاضتتتتتتتتي ،  (7)وهو ظاهُر نصتتتتتتتت ِّ
 .(8)الطر 
 .(11)وهريه (10)وصححه الراف ي، ال: (9)[واثنيها]

 .فَل ؛وإْن ختَّفه، فته من ه ؛إْن مل خيت ِّف وفاءً : واثلثها
 .وإالَّ ُمنع، مل مُينع ؛(12)إْن كان من املرتزقة: وراب ها

 .وإالَّ فَل، فته من ه ؛يُن حيل قبل رجو هإْن كان الدَّ : وخامسها

 

فرض الكفاية؟ فيه   وهل يتتح  أبصحاب ...فته اخلروج,"(: 17/399قال يف هناية املطتب )  (1)
 ."احتقال وترد د

 (.14/122احلاو  ) (2)
 ( م قال: ذكره يف احلاو .13/187حبر املذهب ) (3)
 ب(./186) (4)
 .(57 -8/56(. وهناية احملتاج )9/232. وانظر: حتفة احملتاج )(16/364كفاية النبيه )  (5)
 (.10/211(. والروضة )11/359الكبري لتراف ي )وهو امل تقد. انظر: الشرح   (6)
وإذا أراد الذ   تيه الدين إى أجل الستتتتتتتفر وأراد هرميه من ه لب د "(: 105قال يف امل(تصتتتتتتتر ) (7)

 ."سفره وقرب أجته أو أيخذ منه كفيَل به منع منه
 (.844الت تيقة ) (8)
 ول ل الصحيح ما أثبتناه. (,واثنيهقايف النس(تني: ) (9)
وأما يف ستتتتتتتفر اجلهاد فالرتتيب احملقود  ن ا مام وأيب "(: 11/359قال يف الشتتتتتتترح الكبري ) (10)

 ."الفرج السرخسي أنه إن ختف وفاء فته اخلروج، وليس لرب الدين من ه
 (.10/211وهو امل تقد. انظر: الروضة ) (11)
 اجليش  تع ستتتتتتتتتتتتتتبيتل االرتزاق والغتالتب أن يكونوا من الغرابء.املرتزقتة: ه  التذين حيتاربون يف  (12)

 (.1/342امل ج  الوسيط )  انظر:
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أنَّ فيته األوجته الثَلثتة :  أمتتتتتتتتتتتتتتهرمهتا؛ فطريقتان ؛كراكتب البحر  ؛وإْن كتان لغري اجلهتاد
قد  (1)[اجملاهد]ألن  ,أنه كغريه من األستتتتتتتتتتتتتفار لغري اجلهاد:  والثاين.  األوى الر يف اجلهاد
  .(2)ي ر ِّض نفسه لتشهادة

ال جيو  له الستتتتفر  ؛أحدمها حيأو   هافَقن والد،  دم رضتتتتا الوالدين  :(4)(3)والثالث
 .إذنهأو  لتجهاد إالَّ إبذهنقا

 اوقد وجب فإْن كانا َحجَّة ا ستتَلم،  (5)[ج ٍ حب]فإْن كان   ,وأمَّا ستتفره لغري اجلهاد
 .(8)أنته ال خَلف فيته وادََّ ع ا متامُ  ,(7)املتذهتب تع  (6)[إذهنقتا]فتته اخلروُج بغري  ؛ تيته

 .(9)وهلقا من ه من السفر حلج ِّ تطوٍع  تع الصحيح
، القول جبوا ه  (11)(10)فقد أطت  صتتتتتتتتاحب املهذب  ؛وإْن كان الستتتتتتتتفر لطتب ال ت 

وكتتذا إْن كتتان ، فتتته اخلروج بغري إذهنقتتا ؛إْن كتتان يطتتتب متتا هو مت ني  تيتته: وقتتال هريه
وهو ، ن مفتتاٍ  وقتتد ختتتاِّ النتتاحيتتُة  -وهي رتبتتُة الفتوى- (12)[االجتهتتاد]يطتتتُب رتبتتَة 

 

 يف )ط(: )اجملاهدين(. (1)
امل تقد أنه كستتتتتتتتفر اجلهاد, فيكون امل تقد أنه ليس لصتتتتتتتتاحب الدين من ه من الستتتتتتتتفر. انظر:   (2)

 (.10/211الروضة )
 الثالث من القس  الثاين, وهو املانع الشر ي. (3)
 (.10/211(. والروضة )11/360انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (4)
 .هكذا يف النس(تني (5)
 يف )ط(: )إذهنا(. (6)
 (.10/211(. والروضة )11/360وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (7)
 (.17/403هناية املطتب ) (8)
 (.10/211(. والروضة )11/360)وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي   (9)
ستتتنة ثَلث وتستتت ني  بفريو  ابدالشتتتريا  , ولد  إبراهي  بن  تي بن يوستتتف, أبو إستتتحاق( هو  10)

وثَلثائة, دخل متتتريا  وقرأ الفقه  تع أيب  بد   البيضتتتاو  و تع ابن رامني, م دخل البصتتترة وقرأ 
رب قائة وقرأ  تع القاضتتتي أيب الطيب الفقه هبا  تع اخلر  , م دخل بغداد يف ستتتنة سس  شتتترة وأ

الطر  وال مه وامتتتتتتهر به وصتتتتتار أ ظ  أصتتتتتحابه وم يد درستتتتته, صتتتتتاحب التنبيه واملهذب يف الفقه 
ستتتتتا وستتتتتب ني والنكا يف اخلَلف والتقع ومتتتتترحه والتبصتتتتترة يف أصتتتتتول الفقه, وتويف ببغداد ستتتتتنة  

طبقا  الشتتتتتتتتتتاف ية الكرى لتستتتتتتتتتتبكي و  .(18/461) ستتتتتتتتتتري أ َلم النبَلء لتذهيبانظر:  . وأرب قائة
 (.  1/238)طبقا  الشاف ية البن قاضع مهبة  (. و 4/229(, )4/217(, )4/215)
 (.3/269املهذب ) (11)
 يف )و(: )اجلهاد(. (12)
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وقيتَّده الفوراين مبتا إذا مْل ميكنته الت تُّ  يف ، ومْل خيرج  نتد خروجته مجتا تة لتذلتك  ,ل لتذلتك بت قتا
 .(2)(1)بتده

إرمتتتتتتتتتاد أو   ًيدة فرا وُيكتفع أبْن يتوقع يف الستتتتتتتتتفر ،  وجيوُ  أال يُ تر :قال الراف ي
واكتفع  أبن ال مُتْكِّن التجارة يف البتد  كقا ال يُقيد يف ستتتتتتتتتفر التجارة،  هريمهاأو   ،أستتتتتتتتتتاذ

 .(3)رواجأو  أبْن يتوقع  ًيدة ربحٍ 
أنه جيوُ  بغري :  أصحهقا  ,فوجهان ؛وإْن كان يطتُب رتبَة الفتوى ويف البتد َمن يفر

 َمن تفقتتتته يستتتتتتتتتتتتتتريًا و تَ  ب َض احلتتتتديتتتتث: فتتتتإن القتتتتاضتتتتتتتتتتتتتتي قتتتتال، وفيتتتته نظرٌ ، إذهنقتتتتا
ومل يُقيتت ِّد ، (6)ت نيَّ  تيتته التفقتته، (5)]رتبتتة االجتهتتاد[ حبيتتث لو تكتف بت َ  (4)ولتته ختتاطرٌ  

ل القاضتتي فيقا إذا كان يف البتد  ,(7)الوجهني مبا إذا كان يف البتدِّ مفاٍ  البغو  َمن وفصتتَّ
وإْن كان ،  ليس بشتتتتتتتتتتتتي ٍ  إْن كان واحًداوكذا ، إْن كانوا مجا ة فاحلك  كذلك : يفر فقال

ا جتا  لته اخلروُج من هري فيهتا َمن يفر لكن خرَج  نتد وإْن مل يكن   .(9)إذهنقتا (8)متتتتتتتتتتتتتتي(تً
ففي احتيتاجته إى إذهنقتا  ,(10)واحتدأو  :قتال البغو ؛ لتذلتك  هتذا الطتتب مجتا تةٌ  خروج

 

 مل أجده يف امل(طوط من ا ابنة. (1)
املنع، وإن كتان  امل تقتد أنته إن كتان لطتتب متا هو مت ني، فتته اخلروج بغري إذهنقتا، وليس هلقتا  (2)

لطتب ما هو فرض كفاية، أبن خرج لطتب درجة الفتوى ويف الناحية مستتتتتتتقل ابلفتوى، فتيس هلقا 
املنع  تع األصتتح، فإن مل يكن هناك مستتتقل، ولكن خرج مجا ة، فتيس هلقا  تع املذهب؛ ألنه مل 

خيرج م ه أحد، مل يوجد يف احلال من يقوم ابملقصتتتتتتتتتود، واخلارجون، فَل يظفرون ابملقصتتتتتتتتتود، وإن مل 
حيتج إى إذن، وال منع هلقا قط ا؛ ألنه يدفع ا م  ن نفستتتتته، كالفرض املت ني  تيه. انظر: الشتتتتترح 

 (.10/211(. والروضة )11/361الكبري لتراف ي )
 .(10/211. وانظر: الروضة )(11/361الشرح الكبري ) (3)
مجهرة التغتتتة  انظر: . خلتتتاطر: الفكروقتتتال ابن دريتتتد: امتتتا خيطر يف القتتتتب من تتتتدبري أو أمر,  (4)
 .  (4/249لسان ال رب )و  .(1/588)
 يف كفاية النبيه: )درجة املفتني(. (5)
 (.16/368كفاية النبيه )  (6)
 (.4/113تفسري البغو  ) (7)
 أ(./187) (8)
 (.16/368كفاية النبيه )  (9)
 (.4/113تفسري البغو  ) (10)
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وإْن كتان ستتتتتتتتتتتتتتفر تتارة   ,(2)القتاضتتتتتتتتتتتتتتي (1)[أجتاب  بتهو ] ,وأوى أبال حُيتتاج،  وجهتان ُمرتَّبتان
 ؛فإْن كان فيه خطر،  وإْن كان طويًَل ،  ال يتزمه استتتتتتتتتتتتتتت ذاهنقا ؛فإْن كان قصتتتتتتتتتتتتتتريًا، وحنوها

وجييء فيه  :قال الراف ي  .لزمه استتتتتتتت ذاهنقا ؛(3)[اخلطرة]وستتتتتتتتوك الرار   ، كركوب البحر
ا فتتإْن كتتان ، ة بغري إذن الغر أنتته جيو  الستتتتتتتتتتتتتتفُر يف هتتذه احلتتالتت  الوجتته املتقتتدم األمر هتتالبتتً

 .(4)لكن ُيستحب، أنه جيو  بغري إذهنقا: أظهرمها ,فوجهان
ذكره ا مام   ؛وامل(وف وهريه، (5)[الطويل والقصتتتتتتتتري]وا ت  أنَّ هذا التفصتتتتتتتتيَل بني 

، (6)أنه أطتَ  القول أبنه البد من ا ذن يف الستتتتتتتتتتتتتتفر املباح  ب د أْن حكع  ن القاضتتتتتتتتتتتتتتي
 .وإْن بتَ  أكثر من مرحتتني،  مُن التذهتاب وا ًيب متا ال يطوُل فيته : ومراده ابلقصتتتتتتتتتتتتتتري

 ونقتتَل هريه  ن القتتاضتتتتتتتتتتتتتتي، (8) تع متتا صتتتتتتتتتتتتتترَّح بتته (7)[األمتتد]متتا طتتاَل فيتته : والطويتتل
 .(9)اخلَلف
مل  ؛إْن مل تتب  تيته نفقتُة واحتٍد من األبوين :(12)والروًيين (11)املتاورد  (10)[قتال]

فهو كصتتتتتتتتاحب   ؛وإْن كان تُب  تيه نفقة أحدمها،  جيب استتتتتتتتت ذاهنقا يف ستتتتتتتتفرِّ التجارة
إالَّ أْن يستتتتتنيَب ،  كافرًاأو    مستتتتتًقا كان  ,نفقته (13)[اوجب]فيجب استتتتت ذاُن َمن  ,الدَّين

 

 يف )ط(: )به وأجاب(. (1)
 (.16/368كفاية النبيه )  (2)
 يف )و(: )امل(طرة(. (3)
جد قوله: )لكن  أ. ومل "واألظهر أنه ال منع هلقا"(, وقال: 362 -11/361شتتتتتتتتتتترح الكبري )ال (4)

 ُيستحب(.
 يف )و(: )القصري والطويل(. (5)
 (.16/369كفاية النبيه )  (6)
 هناية املطتب لإلمام.واملثبا من ويف )ط( كتقة هري واضحة,   يف )و(: )ل بد(, (7)
 (.17/405هناية املطتب ) (8)
 (.16/369كفاية النبيه )  (9)
 يف )و(: )فقال(. (10)
 (.125 -14/124احلاو  لتقاورد  ) (11)
 (.13/188حبر املذهب ) (12)
 يف )ط(: )وجب(. (13)
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 .(1)فَل يتزمه االست ذان يف ا نفاق من ماله احلاضر
وأمَّا  ,(2)فَل جيب استتتت ذانه يف ستتتفرِّ اجلهاد ؛احلي منهقا كافرًاأو   كان األبوان  ذاوإ

حُيتقتل أْن يُتح  فيته ابألب : (3)[الغزايل] فقتد قتالَ  ؛استتتتتتتتتتتتتتت تذاهنقتا يف هري ستتتتتتتتتتتتتتفر اجلهتاد
هري أنَّ كَلمه يقتضتتي ختصتتيصتته ، (6)وإليه أمتتار ا مام،  (5)وجزَم به يف الوجيز،  (4)املستتت 

 .إذا ا تريف إذهنقا فيهقا وحج ِّ التطوع، كسفرِّ ال ت ؛  ابلسفر املباح دون ال بادة
 إذا  ففي وجوب استتتتتتتتتت ذاهنقا حيث جيب استتتتتتتتتت ذاهنقا  ؛أحدمهاأو   ولو كايف رقيقني

 (8)وأصتتتتتتتتتتتتتتحهقتا  نتد البغو   ,(7)وجزَم به املاورد ، ال: أحدمها؛  نافيته وجهت   ؛كايف حرين
 .(10)جيب :(9)والراف ي
ولو كان ب ضتتتتتتتتته ،  مل جيب  تيه استتتتتتتتتت ذاهنقا  ؛توك أبوان حرانقكان لتق  (11)[وإنْ ]

 .(12)والسيد وجب است ذان األبوين ؛حرًّا
حيث جيب استتت ذان   وهل يُتحُ  األجداد واجلدا  ابألبوين يف وجوب االستتت ذان

يُتحقتان هبقتا  نتد : وقتال األصتتتتتتتتتتتتتتحتاب ، (13)ال يَتبتْ ُتُد  نتد  ذلتك  :قتال ا متام؟ األبوين
 ,وجهتتتتان  ؛إحلتتتتاقه  هبقتتتتا  نتتتتد وجودمهتتتتا مستتتتتتتتتتتتتتتقنيويف . (14)[كفرمهتتتتا]أو  ،فقتتتتدمهتتتتا

 

حبال، وإن كان طويَل، نظر إن كان فيه خوف ظاهر، امل تقد أنه إن كان قصتتتريا، فَل منع منه  (1)
كركوب حبر أو ابدية خمطرة، وجب االستتتتتتتتت ذان  تع الصتتتتتتتتحيح، وهلقا املنع، وإن كان األمن هالبا، 
فاألصتتتتتح أنه ال منع وال يتزمه االستتتتتت ذان، والولد الكافر يف هذه األستتتتتفار كاملستتتتتت ، خبَلف ستتتتتفر  

 (.10/212(. والروضة )362 -11/361اجلهاد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي )
 (.10/212(. والروضة )11/362وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (2)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )ط(. (3)
 (.7/10الوسيط ) (4)
 (.2/188الوجيز لتغزايل ) (5)
 (.17/406هناية املطتب ) (6)
 (.14/124احلاو  لتقاورد  ) (7)
 (.7/455التهذيب لتبغو  ) (8)
 (.11/362الشرح الكبري ) (9)
 (.10/212(. والروضة )11/362وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (10)
 يف )و(: )ولو(. (11)
 (.9/311(. والنج  الوهاج )13/188(. وحبر املذهب )14/124انظر: احلاو  ) (12)
 (.17/406هناية املطتب ) (13)
 غريمها(.يف )ط(: )ك (14)
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 .(3)(2)واجلدة مع األم، فيجب است ذان اجلد مع األب ، ن  : (1)أصحهقا

 

 ب(./187) (1)
 (.16/367(. وكفاية النبيه )14/124(. واحلاو  )12/111انظر: البيان لت قراين ) (2)
 (.10/211(. والروضة )11/360وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (3)
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 فصل
 (1)[فيه] ُمَّ  رَض مانٌع مينع من املضي، لو خرَج الغا   لتغزو

  :وفيه مسائل
أو  ،ا ذنُمَّ رج وا  ن ، الوالتتتدينأو  إذا خرَج لتجهتتتاد إبذن رب التتتدَّين :األوى

فإمَّا أْن يكون   ؛ومل أيذيف ُمَّ  ت  ابحلال  أست  أبواه ب د خروجهأو    ,حتدَّد ديٌن ب د خروجه
لزمه االنصتتتتتتتتتتتتتتراف إى البتد الذ  خرَج منه  تع  ؛فإْن كان قبته  .ب دهأو  قبل الشتتتتتتتتتتتتتتروع

انكستتتتتتتتتتار خيَف من انصتتتتتتتتتترافه أو   ،ماله إْن رجعأو   إالَّ إذا خاف  تع نفستتتتتتتتتته، املذهب
وأمكنه أْن يقيَ  يف  (2)[فو (لت ] ميكنه االنصتتتتتتراف فإْن مل،  فت ذَّر يف املضتتتتتتي، املستتتتتتتقني

 .(3)الوجته أنته يتزمته ذلتك  :قتال ا متام ؛فريجع م ه  قريتٍة يف الطري  إى أْن يرجَع اجليش
 (7)والروًيين  (6)خصتََّص املاورد و   .(5)وأثبتهقا الراف ي وجهني،  (4)وأمتار إى احتقاٍل  خر

: قاال. من الستطان  تع الغزو (8)لذا كان املآذون له هري ُمْسَتْج مبا إ وجوب االنصراف
 .(9)مل جيز االنصراف ؛لو كان ج َل له ُجْ ًَل  تيه

 

 ما بني امل قوفتني ساقط من )ط(. (1)
 يف )و(: )لتحوق(. (2)
 (.10/212(. والروضة )11/362امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي )ما مضع هو   (3)
الوجه أن نقول: إن  ستتتتر املكث كقا  ستتتتر الرجوع، فَل  (: "17/423قال يف هناية املطتب ) (4)

طري  إال أن ينب تتث مع اجلنتتد، م يرجع برجو ه ، وإن أمكنتته أن يت ت  بقريتتة وميكتتث فيهتتا إى أن  
 ."ذلك  يرجع أصحابُه، فيت ني  

أوه  يف "الوستتتتتتتتتتتتتيط" خَلفا يف وجوب ا قامة (: "11/362الشتتتتتتتتتتتتترح الكبري )قال الراف ي يف  (5)
, ومثتتته يف الروضتتتتتتتتتتتتتتتة  "هنتتاك، وقتتد يوجتته مبتتا ينتتالتته من وحشتتتتتتتتتتتتتتتة مفتتارقتتة، وإبطتتال أهبتتة اجلهتتاد  تيتته

(10/212). 
 تع هزوة من الستتتتتتتطان  وإن كان مستتتتتتتج َل"(: 126 -14/125قال املاورد  يف احلاو  ) (6)

نظر يف  تذره، فتإن كتان يف ح  هريه مل يرجع..., وإن كتان  تذره يف ح  نفستتتتتتتتتتتتتته ف تع ضتتتتتتتتتتتتتتربني:  
أحتدمهتا: أن يكون ال تذر متقتدمتا  تع اجل تالتة فيقنع من الرجوع..., والضتتتتتتتتتتتتتترب الثتاين: أن يكون 

نع الستتتتتتتتتتتتتتتطتان منته  ال تذر حتاداث ب تد اجل تالتة حلتدوث  متانتة أو تتف نفقتة، فيجو  لته الرجوع، وال مي
 ."لظهور  جزه و دم ريثره وال يسرتجع منه ما أخذ، ألنه قد استحقه من مال   ت اى

 , ومل ي ت   تيه."وقال يف احلاو ..."( كَلم املاورد  فقال: 13/190ب )نقل يف حبر املذه (7)
 األمر يف ته. املستتتتتتتتتتتتتتتج ل: طالب اجل الة, واجل ل واجل الة واجل يتة: ما جي ل لإلنستتتتتتتتتتتتتتان  تع (8)

 (.  14/328اجملقوع لتنوو  )و  (.1/460مقاييس التغة البن فارس )  انظر:
 (.16/369(. وكفاية النبيه )11/362(. والشرح الكبري لتراف ي )7/455انظر: التهذيب ) (9)
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 .ويت(ري إذا مل يكن مستج ًَل  ,أنه ال يتزمه االنصراف مطتًقا وفيه قولٌ 
 :فثَلثُة أوجه؛ بتغه اخلُر ب د الشروع فيه (1)[فإن]

أنه يت(ري بني :  اواثلثه  .(3)أنه جيب الثبو    :(2)[وأصتتتحها]  .جيب الرجوع:  أحدها
ه، (4)واختاره القاضتتتتي،  الثبو  والرجوع صتتتتَ مبا إذا مل حيصتتتتل  (6)والغزايل (5)ا مام قاوخصتتتتَّ

وخصتتتتصتتتتهقا  .مل جيز االنصتتتتراف قطً ا  ؛فإْن حصتتتتلَ ، ابنصتتتترافه ختذيٌل لتقستتتتتقني ووهنٌ 
وقطع بوجوب الثبو  إذا كان مستتتج ًَل ، حبالة  دم االستتتج ال من الستتتطان   داملاور 

ا مبا إذا استتتتتتوى   .ومنه خُيرَّج وجٌه رابع  .(7)كقا مرَّ فيقا قبل الشتتتتتروع وخصتتتتتصتتتتتهقا أيضتتتتتً
وثبوته ،  مقامهوجزَم ابلرجوع فيقا إذا كان رجو ه أصتتتتتتتتتتح من ،  ورجو ه]احلال يف مقامه 
ا وجٌه ستتتادس  (8)[.وخُيرَّج منه وجٌه خامس .إذا كان أصتتتتح فارق بني أْن يرجَع   وفيه أيضتتتً

 .فَل جيب ؛الوالدينأو  ،فيجب االنصراف ؛رب الدَّين
 .(9)ال جيو  له أْن يقَف موقف طالب الشهادة ؛وجبأو  وحيث جا  الثبو  

رِّع يف القتاللزمه االنصتراف ما مل ي ؛وَمن متُرط  تيه االستت ذان ف(رَج بغري إذنٍ   ,شتْ
 

 يف )و(: )وإن(. (1)
 يف )و(: )وأصحهقا(. (2)
 (.10/212وهو امل تقد. انظر: الروضة ) (3)
 (.17/422هناية املطتب ) (4)
 (.17/423هناية املطتب ) (5)
 (.7/10الوسيط ) (6)
الضرب الثاين: وهو أن يكون ذلك ب د التقاء الزحفني "(: 14/126قال املاورد  يف احلاو  )  (7)

فهذا  تع ثَلثة أقستام: أحدها: أن يكون رجو ه أصتتح من مقامه لتشتاهل اجملاهدين به فريجع وال  
الثاين: أن يكون مقامه أصتتتتتتتتتتح من رجو ه الضتتتتتتتتتطراب اجملاهدين برجو ه فيقي  وال    يقي . والقستتتتتتتتت 

يرجع. والقستت  الثالث: أن يتستتاوى مقامه ورجو ه فته حالتان: إحدامها: أن يكون  ذره حاداث فته  
أن يرجع به ستتتتتتتتتتواء كان يف ح  نفستتتتتتتتتته أو يف ح  هريه، ألنه قد خرج به من فرض اجلهاد. واحلال  

كون  ذره متقدما ف تع ضتتتتتتتتتتتتتربني: أحدمها: أن يكون  ذره يف ح  نفستتتتتتتتتتتتته فيقنع من الثانية: أن ي
الرجوع لتوجه الفرض إليه ابحلضتتتتتتتور. والضتتتتتتترب الثاين: أن يكون  ذره يف ح  هريه كرجوع األبوين  

أحدمها: أن يقي  وال   وصتتتتتتتتتتتتاحب الدين ففي رجو ه وجهان، حكامها أبو حامد املرو   يف جام ه:
. انتهع  "يقي  لت ني احلقني فقدم أستتتتتتتتتتتتتبقهقا فستتتتتتتتتتتتته. والوجه الثاين: يرجع واليرجع ك ذره يف ح  ن

 كَلمه رمحه  .
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (8)
 (  ن القاضي أيب الطيب.16/370نقته يف كفاية النبيه ) (9)
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ففيه الوجهان   ؛وإْن متترَع يف القتال .مالهأو   إالَّ أْن خياَف  تع نفستته، ألنه ستتفر م صتتية
 .ويظهُر أن أيخ فيه الوجه األخري .(1)وأوى هنا بوجوب االنصراف، األوالن ابلرتتيب

 

 (.10/212(. والروضة )11/363وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (1)



 

 

144 

 

 اجلواهر البحرية

 :فروع 
 ؛فإْن حضر، يتزمه االنصراُف ما مل حيضر الوق ة  ؛خرَج بغري إذن سيده  (1)ال بُد إذا

  .(4)البغو  (3)ه[قال] .(2)فَل
 .(5)ُيستحب له أْن يرجع :وقال الروًيين

خُيري بني  ؛هتكتتا دابتتتهأو  ،فين  ادهأو  ، رجأو  -ب تتدمتتا خرج-ولو مرَض احلرُّ 
 .(6) حاصًَل  ند اخلروجذرُ كان ال وكذا إْن  . ما مل حيضر الوق ة، املضي والرجوع

أنَّ لتتته : وأظهرمهتتتا، (7)[الثبتتتا  ]يتزمتتته : أحتتتدمهتتتا ,وإْن حضتتتتتتتتتتتتتتر الوق تتتة فوجهتتتان
 .(8)الرجوع

 تع   (9)[متقدًما] ذرُ ال إْن كان مستتتتج ًَل من الستتتتطان فإْن كان    :وقال املاورد 
الستتتتتتتطان منه وال يستتتتتترتجع ،  فته الرجوع  ؛وإْن حدث ب دها،  مل يكن له الرجوع ؛اجل الة

 ؛كان مقامه أصتحأو    فإْن تساوى ُمقاُمه ورجو ه،  نيوإْن كان ب د التقاء الزحف  .أخذَ  ام
 .(10)رجعَ  ؛وإْن كان رجو ه أصتح، مل يكن له الرجوع

 

 أ(./188) (1)
(. فتإنته نقتته  ن البغو . والروضتتتتتتتتتتتتتتتة 11/363وهو امل تقتد. انظر: الشتتتتتتتتتتتتتترح الكبري لتراف ي ) (2)
(10/212.) 
 يف )ط(: )قال(. (3)
 .(16/371كفاية النبيه ). وانظر:  (7/455التهذيب لتبغو  ) (4)
لو حضتتتتتتر الصتتتتتتيب أو املرأة أو ال بد القتال ال يت ني  تيه   (: "13/191قال يف حبر املذهب ) (5)

القتتال ابلتقتاء الزحفني ألهن  ليستتتتتتتتتتتتتتوا من أهتل الفرض قبتل االلتقتاء إال أن يف رجوع ال بتد خيتاف أن  
يظن ال دو أنه حر رجع فيجرتئ بذلك أو يظن املستتقون ذلك فتضت ف قتوهب  فيستتجب له أن ال 

(. والنوو   11/363؛ نقته أيضا الراف ي يف الشرح الكبري )ه  ()رمح , وما نقته  ن الققويل"يرجع 
 .(10/212يف الروضة )

 (.10/213(. والروضة )364 -11/363وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (6)
 يف )و(: )البيان(. (7)
 (.10/213)(. والروضة 11/364وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (8)
 يف )و(: )مقدما(. (9)
 .(142, 141تقدم نقل كَلمه بطوله يف ص ) (10)
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ف تع الستتتتتتطان  ؛هنفقتوستتتتترقة ،  (2)[ناء دابتهبفَ ]إْن كان  ذره  : الروًيين (1)[وقال]
 .(3)من ه من الرجوع ؛فإذا أ طاه ,أْن ي طيه
وإالَّ ، يتزمته القتتاُل راجًَل إْن أمكنته ذلتك :  فيقتا إذا هتكتا دابتته البغو  (4)[وقتال]

 .(5)فته االنصرافُ 
، لزمه ذلك  ؛إْن أمكنه أْن يقاتل ابحلجارة:  وقال ب ضتتته  فيقا إذا انكستتتَر ستتتَلحه

 .(6)وإالَّ فَل
حلتتدوث  أو  ،األبوين  ن ا ذن وأوحيتتث جوَّ يف االنصتتتتتتتتتتتتتتراَف لرجوع رب ِّ التتدَّين 

 .(7)فتيس لتستطان من ه ؛املرض وحنوه
وخيشتتتتع من انصتتتترافه   ،  قا ةجلذلك  يتف إالَّ أْن :  (رضتتتتي    نه) قال الشتتتتاف ي
  .(8)اخلتل يف املستقني

فإْن كان ،  النفقة والدابةُمَّ قدر  تع ،  هَلك دابتهأو   هتولو انصتتتتتتتتتتتترف لذهاب نفق
، ماله يف الرجوعأو    إالَّ أن خياف  تع نفسه،  ف تيه الرجوع إى اجملاهدين  ؛يف بَلد الكفر

ولو أ طتتاه  .لكنتته األوى إالَّ أْن خيتتاف، مل يتزمتته الرجوع إليه  ؛وإْن كتتان ب تتد أْن فتتارقهتتا
وال وُد  لزمه قبوله ؛احلرب فإْن كان يف بَلد   (10)[نُظر]  ,منه (9)[تتف]َل ما  دالستتتتتتتتتطان ب
وإْن كتتتتان يف بَلد  ,(12)[كفع] ؛(11)[يقبتتتتته]فتتتتإْن  تتتتاد ومل ، وجيره  تيتتتته، إى اجلهتتتتاد

 

 يف )ط(: )قال(. (1)
 يف )و(: )بفقا دانية(. (2)
 .(13/190حبر املذهب ) (3)
 يف )ط(: )قال(. (4)
 (.7/455التهذيب لتبغو  ) (5)
 (.16/372انظر: كفاية النبيه ) (6)
 (.10/213(. والروضة )11/364الكبري لتراف ي )وهو امل تقد. انظر: الشرح   (7)
 (.4/164األم لتشاف ي ) (8)
 يف )ط(: )أتتف(. (9)
 .(14/126, واملثبا من احلاو  )لزمه قبوله(مجتة: )ملوضع ا)ط( يف هذا  يف (10)
 (.14/126, واملثبا من احلاو  )يف النس(تني: )يقتل( (11)
وإن مل  ,مل جير  تع القبول"( يف هذا املوضتع هو: 14/126او  )الذ  قاله املاورد  يف احل (12)

 ."ي د أجر  تع القبول ليؤخذ ابل ود جرا
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 .(1)لزمه ال ود إى اجلهاد ؛فإْن قبته، ختريَّ بني قبوله ورد ِّه ؛ا سَلم
مل  ؛وصتتتتتتتار من أهل الفرض هريه و الأو   وَمن خرج إى اجلهاد وبه  ذٌر من مرضٍ 

أو  ،مرضتتتتتتتتتتتتتتهأو   ، رجتهأو   ،كقتا لو  ال  قتاه،  الرجوع دون رجوع َمن هزا م ه يكن لته 
 .(3)ُمَّ  ال قبل االنصراف (2)اخلروج]وكذا لو حدث ال ذر ب د ، كفرهأو   ،فقره

دخول دار  (4)[جيب، وإْن كان ب د  ؛يف دارِّ ا ستتتتتتَلم إْن كان ب د  :وقال املاورد 
وإْن كان املشتركون ، ختريَّ   ؛فإْن كان املستتقون أظهر ,فإْن كان قبل التقاء الزحفني، احلرب 
 .وليس هذا ابلواضح .(5)وكذا إن التقع الزحفان، ُمنع من ال ود ؛أظهر

مل يت ني  تيه  ابلتقاء  ؛القتالَ   املرأةأو  ال بدأو   ولو حضتتتتتتتتتر الصتتتتتتتتتيب :قال الروًيين
أو  ،ذلتك بت  فيجرتئ، رجعَ  ظنَّ ال تدو أنته حريْن أ ال بتد خمتافتةإالَّ أنَّ يف رجوع ، الزحفني

 .(8)له أال يرجع (7)[ستحبيُ ف] ,قتوهب  (6)[ض فتف]يظنه املستقون 
 له القاضي يف كتاب وهو موافٌ  ملا قا،  مراده ما إذا حضر ال بد دون سيده  والظاهر
 .لكنه خالفه هنا، (9)أنه إذا حضَر إبذن سيده ال يتزمه الثبا   قْس  الفيء

وال جيو  له ،  املصتتتتتتتتتتتتتابرة تزمهي  ؛َمن متتتتتتتتتتتتترع يف القتال وال  ذَر له  :املستتتتتتتتتتتتتآلة الثانية
: فقالوا،  وأحل  ب ضه  به سائر فروض الكفاًي  ، ويت ني مبَلبسة احلرب   ,(10)االنصراف

 

 (.14/126انظر: احلاو  ) (1)
 ب(./188) (2)
 (.10/213(. والروضة )11/364وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (3)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (4)
وإذا هزا أصتتتتتتتتتتتتتتحتتتاب األ تتتذار م ارتف تتتا "(: 127 -14/126قتتتال املتتتاورد  يف احلتتتاو  ) (5)

أ ذاره ، فآبصتتتتر األ قع وصتتتتح املريض واستتتتتقام األ رج، وأيستتتتر امل ستتتتر فهذا  تع ثَلثة أقستتتتام: 
أحدها: أن حيدث ذلك يف بَلد ا سَلم فيكونوا فيه  تع خياره  يف التوجه وال ود. والقس  الثاين: 

ذلك ب د دخول أرض ال دو وقبل التقاء الزحفني فينظر. فإن كان املشتتتتتتركون أظهر من وا  أن حيدث 
من ال ود. وإن كان املستتتتقون أظهر كانوا  تع خياره  يف املقام وال ود. والقستتت  الثالث: أن حيدث  

 ."ذلك ب د التقاء الزحفني، يت ني  تيه  املقام، ومين وا من ال ود إى اجنَلء احلرب
 ( بدون تنقيط, ول ل الصحيح ما أثبتناه.فىضعف(, ويف )ط(: )فيض فو(: )يف ) (6)
 يف )ط(: )فيستحب(. (7)
 (.13/191حبر املذهب ) (8)
 (.16/353كفاية النبيه )  (9)
 (.10/213(. والروضة )11/364وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (10)
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 :(1)على ذلك فرعان وانبىن، يت ني ابلشروع
فيه ؟ هل يتزمه إمتامه، من نفستتتتتتتتته الرمتتتتتتتتتد  (2)[ نس]املشتتتتتتتتتتغل ابل ت  إذا :  أحدمها

وليس  .(5)(4)ال: وأصتتتتتتتتتتتتتتحهقتتا، (3)كتتاجلهتتاد  ,ن  : و خرين أحتتدمهتتا لتقتتاضتتتتتتتتتتتتتتي: وجهتتان
 .االنصراُف  ن الت ت  يف م ناه

أنه :  أصحهقا  ,وجهانفيه  ؟  هل يتزمه إمتامها،  َمن مرَع يف صَلة اجلنا ة:  واثنيهقا
 .(7)الذ  أراه أنَّ له التحتل إذا كانا الصَلة ال تت طل بتحتته :وقال ا مام ,(6)يتزمه

 

(. النج   11/365(. والشتتترح الكبري لتراف ي )10/213)(. والروضتتتة 7/11انظر: الوستتتيط ) (1)
 (.4/178(. وأسىن املطالب )9/313الوهاج )

 ( بدون تنقيط, ول ل الصحيح ما أثبتناه.اىسيف )و(: )أيس(, ويف )ط(: ) (2)
 (.10/213الروضة ) (3)
 (.10/213الروضة ) (4)
 (.10/213(. والروضة )11/364)وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي   (5)
 (.214 -10/213وهو امل تقد. انظر: الروضة ) (6)
 (.1/178هناية املطتب ) (7)
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 فصل
وأنه يستقط ابل جز احلستي والشتر ي  , مر ة مجيُع ما تقدَّم من اجلهاد جيب يف الستَّنة

 .يف اجلهاد الذ  هو فرُض كفاية
 :(1)وذلك يف صورتني، هو فرُض عنيوأمَّا القِّس  الثاين وهو اجلهاد الذي 

، بتدة من بَلد املستقني قاصدين دخوهلا (3)[ تع]أْن ينزَل الكفاُر :  (2)حدامها[إ]
،  بدأو   ا حر  فيصتتتتتتري اجلهاد فرَض  نٍي  تع كل َمن فيه قوة من أهته،  ومل يدختوها ب د

 .الأو  رب الدَّينأو  سواء أذَن له أبواه، فقريأو  هين  ، أنثعأو  ذكر
الستتتتتتتادة  تع    (4)حْجرُ , وينحل وجيتق ون لتقتالِّ ، فيتآهب كلٌّ منه  مبا يقدر  تيه

: فوجهتتتتان ، فتتتتإْن أمكن األحرار املقتتتتاومتتتتة دون ال بيتتتتد، فَل يقفون  تع إذهن ، ال بيتتتتد
: واثنيهقا   .(6)(5)وأمتتتتتتتتبه وهو األلي  بفقه الباب  :قال الراف ي. احلك  كذلك أن :  أحدمها

 .ينحلُّ  نه  (7)أنَّ احَلْجَر ال
ويف إجراء الوجهني ، إنِّ احتيَج إليهن  حكُ  ال بيد  ؛وحكُ  َمن له قوة من النستتتتتتتتتتتاء

 .(10)أصًَل  (9)[نحيضر ]فَل  قوة منهن (8)[فيه]وأمَّا َمن ليس ،  نهن إنِّ استغين
 .(11)الأو  وال فرَق يف ذلك بني أْن حُيتاَج يف مقاومة ال دو إى أهل البتد كته 

 

(.  10/214(. والروضتتتتتتتتتتتتة )11/365(. والشتتتتتتتتتتتترح الكبري لتراف ي )7/448انظر: التهذيب ) (1)
 (.9/314(. والنج  الوهاج )16/353وكفاية النبيه )

 يف )ط(: )أحديهقا(. (2)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (3)
ر: يف التغة: مطت  املنع، ويف االصتتتتطَلح: منع نفاذ تصتتتترف قويل ال ف تي لصتتتتغر أو رق  جْ احلَ  (4)

 (.77الت ريفا  الفقهية )و  انظر: الزاهر يف هريب ألفاظ الشاف ي. أو جنون.
 (.11/366الشرح الكبري ) (5)
 (.10/214وهو امل تقد. وانظر: الروضة ) (6)
 أ(./189) (7)
 هكذا يف النس(تني. (8)
 يف )و(: )جيو (. (9)
 (.10/214(. والروضة )11/366وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (10)
فاألصتح أنه ال جيب  تع الذين فوق امل تقد أنه إن كان يف أهل البتدة والذين يتوهن  كفاية،  (11)

 (.10/215(. والروضة )11/366: الشرح الكبري لتراف ي ). انظرمسافة القصر املسا دة
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كتان القتتاُل  تيه  ،  ب ض َمن يف البتتدبو نِّ ابن أيب هريرة أنته إذا أمكن مقتاومته  
 .(1)فرَض كفايةٍ 
ب، يف البتتتد (2)[الكفتتار  تيه ]أْن يهجَ   :الثتتانيتتة ف تع ، فَل يتقكَّنون من التتتآهتتُّ

، (3)[هميكن]أْن يدفَع  ن نفستتتتتتتتتتتتتته مبا  -مجا ةأو - كل ِّ َمن وقف  تيه واحد من الكفار
والستتتتتتتتتتتتتتتي  واملريض  ,واملرأة ستتتتتتتتتتتتتتواء يف ذلتك احلر وال بتد،  دخت ْن أُ إقتتل إذا كتان يظن أنته يُ 
وإْن كان جيو  أْن   وال تكتيف  تع الصتتتتتتتبيان واجملانني,  واملديون وهريه ,واأل قع واأل رج

ولو  رفاِّ املرأة أهنا لو ، يستتتتتستتتتت جا  له أْن   ؛وي رف أنه لو قاتل لُقتل  قتل وأن يُؤستتتتريُ 
وإْن ظنَّا ،  وجب  تيها الدفُع حبستتتب قدرهتا ؛لفاحشتتتة يف احلالابُأصتتتيبا  استتتتستتتتقا

حكتامهتا ، (4)فتإلمتام احتقتاالن ؛لكن تظنته ب تد الستتتتتتتتتتتتتتيب أهنتا ال يُقصتتتتتتتتتتتتتتتد هبتا يف احلتال
 .(6)أنه جيب  تيها الدفعُ : أظهرمها، وجهني (5)الغزايل

فَقن كان منها  تع ما دون :  (7)[قال،  يف الصتتتورتني]وأمَّا هرُي أهل البتدة املطروقة 
 ؛فإْن مل يكن يف أهل تتك البتدة كفاية،  فحكقه  حكُ  أهل تتك البتدة ؛مستافة القصتر

ال بيتد إْن مل حتصتتتتتتتتتتتتتتل الكفتايتة  (8)[ ن]وينحتل القيتد ، وجتب  تع هؤالء أْن يطريوا إليه 

 

والغزو هزوان هزو يففتة، وهزو فريضتتتة فآما الفريضتتتة فهو  "(: 13/206ال الروًيين يف البحر )ق (1)
وج إى الثغور إذا كان فيها من فيه كفاية،  النفري إذا أظل ال دو بَلد املستتتقني، والنافتة: الرابط واخلر 

فإن "(: 14/144ل املاورد  يف احلاو  ), وقا"هريرة: هو فرض  تع الكفاية أيضتتتتتتتتتتتتا وقال ابن أيب
كانوا أكثر من ثتث أهل الثغر مل يستتقط أبهل الثغر فرض الكفاية  ن كافة املستتتقني, ووجب  تع 
ا متتام إمتتداده  مبن يقوم بتته الكفتتايتتة يف دفع  تتدوه , وإن كتتانوا ثتثي أهتتل الثغر فقتتا دون, فهتتل  

حدمها:  يستتتتتتقط هب  فرض الكفاية  ن كافة املستتتتتتتقني أم ال ؟  تع وجهني حكامها ابن أيب هريرة: أ
يستتتتتتتقط هبقا فرض الكفاية  ن من  داه  ملا أوجبه   ت اى  تيه  من قتال مثتيه  فيصتتتتتتتري فرض 
القتال  تيه  مت ينا, و ن هريه  ستتتتتتتتتتتتاقطا. والوجه الثاين: أنه ال يستتتتتتتتتتتتقط  ن هريه  فرض الكفاية 

 ."يه  وابقيا  تع الكفاية يف هريه خوفا من الظفر هب , فيصري فرض القتال مت ينا  ت
 يف )و(: ) تيه  الكفار(. (2)
 يف )ط(: )ميكن(. (3)
 (.17/411هناية املطتب ) (4)
 (.7/12الوسيط ) (5)
 (.215 -10/214) الروضة(. و 11/365انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (6)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (7)
 يف )ط(: ) تع(. (8)
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ففي  ؛وطار إليه منه  َمن فيه كفاية  (1)[األحرار]فإْن حصتتتتتتتتتا بب ض الذكور ،  ابألحرار
ففي ستتتقوطه  نِّ  ؛يستتتقط  نه  (3)(ال) :فإْن قتنا  .(2)ستتتقوط احلرجِّ  ن الباقني الوجهان

 .فَل خيرجون ,أنه يسقط: - (4)وبه أجاَب البغو -أظهرمها  ,ال بيد والنسوان وجهان
 ند هنوض ب ضتته  الذ  حتصتتل - وقتنا وإْن كان فيقن دون مستتافة القصتتر كفاية

جيتتب َم : وإْن قتنتتا، فهنتتا أوى ؛ال جيتتب  تع البتتاقيني النهوض :-الكفتتايتتة بتته إى ذلتتك 
فيجب  تع مجيع أهل بَلد ا ستتتتتتَلم إذا ، أنه جيب:  أحدمها  ,فهنا وجهان ؛ تع اجلقيع
وال ، ُمَّ ينهض األقرب فاألقرب ،  ن كته  مبنزلة أهل البتدة الواحدةويصتتتتتتتتتتريو ، بتغه  اخلرُ 

 .(5)وجزَم به البغو ، ال: وأظهرمها، اآلخرين حترك ينتظر األولون
 ؛إذا مْل يقتتتدر أهتتتل البتتتتد املطروق  تع دفعِّ ال تتتدو :(7)والروًيين (6)وقتتتال املتتتاورد 

مل يستتتتتتتتتتتتتتقط فرَض الكفتايتة  ن مجيع  ؛قتدروا (8)وإنْ ، ت ني القتتال  تع مجيع املستتتتتتتتتتتتتتتقني
فيه ؟ البتد كقا ت نيَّ  تع أهل  وهل يت ني  تيه   .(9)[دًيره ]ما دام ال دو يف  املستتتقني
 .وجهان

ت ني  تع مجيع املستتتتتتتقني قواًل واحًدا   ؛أستتتتتتروا ب ض أهل تتك البتدة  (10)ولو أهن 
فالفرُض ابٍق ح  يستتتترتدوه    ؛أستتتتري يف أيديه أو   فإْن بقي متتتتيءٌ ،  ح  يردوه إى بَلده

 .ويف هذا وجٌه سيآخ .منه 
 (11)[ي]مثتَ وال يُرا ع ب تتد دخول ال تتدو دار ا ستتتتتتتتتتتتتتَلم أْن يكونوا  :قتتال الروًيين

 

 يف )ط(: )واألحرار(. (1)
 (.10/215(. والروضة )11/366انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (2)
 (.17/411)  ًيدة من احملق , وهو املواف  ملا ذكر ا مام يف هناية املطتب القوسنيما بني   (3)
 .(7/448التهذيب لتبغو  ) (4)
(. والروضتتتتتتتتة 367 -11/366وانظر: الشتتتتتتتترح الكبري لتراف ي ) (.7/448التهذيب لتبغو  ) (5)
(10/215). 
 (.14/144احلاو  ) (6)
 (.13/207حبر املذهب ) (7)
 ب(./189) (8)
 يف )ط(: )داره (. (9)
 أ : الكفار. (10)
 يف النس(تني: )مثل(, واملثبا من حبر املذهب. (11)
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 .(1)را ع القدرة  تع دف ه تُ بل ، كقا يُرا ع ذلك قبل دخوهل   املستقني
اًب و حقه أْن جيَد مركال ُيشترتط يف  ؛وَمن أوجبنا  تيه التوجه من دون مستافة القصتر

 .(2)وُيشرتط ذلك فيقن هو  تع مسافة القصر  تع الصحيح، اتفاقًا
و تع هذا ُيشتتتتترتط وجود الزاد   .ال ُيشتتتتترتط: وقيل، ف تع هذا ُيشتتتتترتط وجود الزاد]

 .(3)[ تع الصحيح

 

 (.13/207حبر املذهب ) (1)
 (.10/216(. والروضة )11/367انظر: الشرح الكبري لتراف ي )وهو امل تقد.  (2)
(.  11/367(. والشترح الكبري لتراف ي )17/414. وانظر: هناية املطتب )هكذا يف النست(تني (3)

 .(10/216والروضة )
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 :فرع 
فقتتد روى  ؛لو دختتَل الكفتتار موا  دار ا ستتتتتتتتتتتتتتَلم الب يتتدة  ن البتتتدان واألوطتتان

 ختارَ او ،  وفيه نظرٌ :  قال،  كقا يُدف ون  ن البَلد   ن األصتتتتحاب أهن  يُدف ون  نه ا مام
وما قاله   ,(3)وضتتتتتتتتتتتتتت َّفه النوو   (2)وجًها وذكره صتتتتتتتتتتتتتتاحب الوجيز,  (1)أهن  ال يُدف ون  نه

فتيس  ، موا  كل دار متح  ب امرها ن  أ  (4)األصتحاب موافٌ  لتقول الصتحيح يف ا حياء
وح أهتها ،  ستتتتتتَلمالتكافر إحياء موا  دار   وال ملستتتتتتتٍ  إحياء موا  دار الكفر الر صتتتتتتُ

 .(6)وفيها وجهٌ . هل  (5)[أراضيها] تع أْن تكوَن 
وهو ، (7)يُفه  أنَّ الكَلم فيقا إذا كانا يف مستتتافة القصتتتر فقا فوقها وكَلم ا مام

 .(9)والروًيين (8)أيًضا ظاهر كَلم املاورد وهو ، يُفهِّ  أنه يت ني الذب  قا دوهنا قطً ا

 

 (.416 -17/415هناية املطتب ) (1)
 (.2/189الوجيز لتغزايل ) (2)
 .(11/367وانظر: الشرح الكبري لتراف ي ) .(10/216روضة الطالبني ) (3)
إن كان املقصتتتتتتود بقوله: )يف ا حياء( أ : يف كتاب )إحياء  توم الدين( لتغزايل؛ فإين مل أجد   (4)

(, والراف ي يف )الشتتتتتتتتتتتتتترح الكبري( 5/281فيتته متتا ذكر, وقتتد قتتال النوو  يف )روضتتتتتتتتتتتتتتتتة الطتتالبني( )
القاضتتي أيب حامد وصتتاحب التقريب: أنه إ ا جيب  تينا االمتناع  ن مواهتا إذا  و ن (: "6/210)

أما  "(: 4/218ايل ما قاله يف الوستتتيط ), والذ  وجدته  ن الغز "اه يف الصتتتتح، واألول أصتتتحمتتترطن
دار احلرب فق قورها كستتتتائر أمواهل  ميتك ابالهتنام, وأما مواهتا فقا ال يدف ون املستتتتتقني  نها فهو  

دار ا ستتتتتتتَلم يتقتك اب حياء ويفارقها يف أمر وهو أن الكافر لو أحياها متكها, ولو أحيا  كقوا 
)يف ا حياء(  :بقوله  , وقد يكون مقصتتتتتتتتود الققويل )رمحه  ("وا  دار ا ستتتتتتتتَلم مل ميتكها  نديفم

 أ : يف احياء املوا . و  أ ت .
 يف )ط(: )أرضيها(. (5)
(.  4/179(. وأستتتتتىن املطالب )11/367لشتتتتترح الكبري لتراف ي )(. وا7/13انظر: الوستتتتتيط ) (6)

 (.8/58(. وهناية احملتاج )9/314(. والنج  الوهاج )16/356وكفاية النبيه )
... أن  الكفار لو استتتتتتتتتتتولوا  تع مواٍ  أو جبل ب يد  ن  "(: 17/415قال يف هناية املطتب ) (7)

 ...."أوطان املستقني ودًيره  وقراه 
الضتتتتتتتتترب الثالث: أن يستتتتتتتتتري إى مستتتتتتتتتافة أقل من يوم "(: 14/144ل املاورد  يف احلاو  )قا (8)

وليتة، فهذا يف حك  من قد أظل بَلد ا ستتتتتتتتَلم ووصتتتتتتتتل إليها لقرب املستتتتتتتتافة الر ال تقصتتتتتتتتد فيها  
 ."قتاله  تع مجيع أهل ذلك الثغر...الصَلة فت ني فرض  

 تع مستتتتتتتتتتتتتتتافتة أقتل من يوم وليتتة من بَلد  لو كتان ال تدو "(: 13/206قتال يف حبر املتذهتب ) (9)
ا ستتتتَلم يكون يف حك  من قد أظل بَلد ا ستتتتَلم ووصتتتتل إليها لقرب املستتتتافة ويت ني فرض قتاهل   

 ." تع مجيع أهل الثغر من اجملاهدين ويدخل يف القتال من  تيه دين ومن له أبوان ال أيذيفن 
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مل يستتتتتتتتتتتقط  ؛فإْن كان  دُد ال دو أكثر من مثتي أهل الثغر ,ُمَّ يُنظر :قال الروًيين
ففي  ؛ْن كتتتانوا مثته وإ، إمتتتداده  ووجتتتَب  تع ا متتتام، هب  فرُض الكفتتتايتتتة  ن هريه 

 .خُيتص هبذه الصورةوهذا ال ، (1)   ن مجيع املستقني وجهانهبسقوط الفرضِّ 
 :رآخَ 

فيه ؟ فهل يت ني قتاهل  الفتكاكه ،  مجا ًة من املستتتتتتتتتتتتتقنيأو   لو أستتتتتتتتتتتتروا مستتتتتتتتتتتتتًقا
ورجويف  ف تع هتتتتتذا إْن كتتتتتان ال تتتتتدوُّ بقربِّ دارِّ ا ستتتتتتتتتتتتتتَلمِّ  .(2)ن  : أظهرمهتتتتتا؛ وجهتتتتتان

ا ؛لو طريف إليه  استتتتتتتتتتتتتتت(َلَص َمن أستتتتتتتتتتتتتتروه ومل  وإْن كتتتانوا قتتتد توهتوا بَلد الكفر، فَتَ ْتنتتتَ
كقا أنه إذا دخَل َمتٌِّك  ظيٌ  طرف بَلد   .فيُنظر إى ا مكان  ؛التستتتتارع إليه  (3)[كنمي]

فَل يُتستتتتتتتتتتتتتتتارع إى دف ته طوائَف  ؛إالَّ ابلرايتة ال ظقع (4)[يُتقع]و تقنتا أنته ال  ا ستتتتتتتتتتتتتتَلم
 .(5)و حاًدا

 

 (.13/206حبر املذهب ) (1)
 (.10/216وضة )وهو امل تقد. انظر: الر  (2)
 يف )ط(: )يكن(. (3)
 يف )و(: )يبقع(. (4)
. وانظر:  (10/216(. والروضتتتتتتتتتتتتتتتة )11/367وهو امل تقتتد. انظر: الشتتتتتتتتتتتتتترح الكبري لتراف ي ) (5)

 .(8/59(. وهناية احملتاج )308(. ومنهاج الطالبني )7/13الوسيط )
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 (1)فصل
 :(2)وهو نو ان, ت تُّ  ال ت  من مجتة املفروضا  

كتَّف إليته  قامة مفروضتتتتتتتتتتتتتتا  الدين ، فرُض  نيٍ ما هو : أحدمها
ُ
وهو ما حيتتاج امل

 .املتوجهة  تع األ يان
ت تُّ  كتقر الشتتتهادة  ؛االحتَلمأو   فآوُل ما جيب  تع ا نستتتان  ند بتوهه ابلستتتن

 .تقتيدأو  سواء كان بدليلٍ ، وا تقاد ذلك ا تقاًدا جا ًما وفه  م نامها
بل جيب ، ال يكفي ا تقاد ذلك تقتيًدا: نَّةوقال مجهور األصتتتتتتتتوليني من أهل الستتتتتتتتُّ 

 . تع كل ِّ مكتَّف النظر واالستدالل املؤد  إى م رفة   ت اى
 ؟لُيقدَِّم  تيه أوهلا إرادة النظرأو  واختتفوا يف أنَّ ذلك أول الواجبا  

فإْن كان ، ت نيَّ  تيه ت تُّ  فرضِّ الطهارة إْن مل يكن  رفه  ؛فإذا دخل وقا الصتتتَلة
 .(3)فيه احتقال ولتغزايل، لزمه ت تقهقا قبل الوقا ؛الوقا ال يس ه لت تقهقا وف تهقا

 .ومفسداته الظاهرة فإْن  ا  إى رمضاَن لزمه ت تُّ  الصوم وواجباته
الصتتتنف الذ    ؛ت ت  أحكام الزكاة - ند متام حوله-لزمه   ؛فإْن كان له ماٌل  كو 

 .ميتكه من املال
 .(5)يكفيه األمر (4)[ساعٍ  له]هذا إذا مل يكن  :قال الروًيين
قد جيب  تيه ما  (6)[إذ] ،أنه ال يستقط  نه الت ت  ابلستا ي:  الراجح  :قال النوو 

 .(7)ي تقه السا ي
 

 أ(./190) (1)
 (.10/222(. والروضة )11/368لتراف ي )(. والشرح الكبري  7/448هذيب )تانظر: ال (2)
 (.1/14ا حياء ) (3)
ت ت  أحكتتام الزكتتاة   - نتتد متتتام حولتته-: )لتته متتال  كو  لزمتته بتتدل متتا بني امل قوفتني يف )و( (4)

 (.ساعٍ 
  والراف ي يف الشتتتتتتتتتتتتتترح الكبري  .(10/223نقتتتل هتتتذا القول النوو  يف )روضتتتتتتتتتتتتتتتتتة الطتتتالبني( ) (5)
 ين.(, ومل أجده  ند الروًي11/368)
 يف النس(تني: )أو(, واملثبا من الروضة. (6)
 (.10/223روضة الطالبني ) (7)
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فتتإذا  زَم ،  ٍ ا ألنتته مرت  ,احلج (2)[ت ت ] (1)[يتزمتته]مل  ؛فتتإذا دختتتا أمتتتتتتتتتتتتتتهر احلج 
 .ها يففتةقَ تُّ  َ فإنَّ تتَ  يتزمه ت ت  كيفيته من أركانه وواجباته دون نوافته ؛ تيه

، وهو خمتتف ابختَلف األمت(اص،  فها حبستبِّ حاله رُّ ت فيجب  تيه،  وأمَّا الرتوك
، ال جيتب  تيته ت تقته ؛ومتا هو منفتك  نته، فَل جيتب  تع الرا ي ت ت  متا حيرم من النظر

ا حريرًا،  جيب تنبيهه  تيه  ؛وما هو مَلبٌس له ا أو   كقا لو كان  ند إستتتتَلمه البستتتتً جالستتتتً
ا له ، فيجب ت ريفه ذلك ، يفظرًا إى هري حَمَرمأو   يف موضتتتتتتتتٍع مغصتتتتتتتتوبٍ  وما ليس مَلبستتتتتتتتً

فيجب ت تيقه ح  إذا كان يف  ؛-كاألكل- (4)[...]  الت رض له قريًبا (3)[بصتتدد]لكنه  
 .ت تيقه وجب ؛اخلنزير (5)[لوأكْ ] بتٍد يت اطع فيه مرب اخلقر

 فتإْن كتان خن يبيع ويشتتتتتتتتتتتتتترت  ؛وأمتَّا امل تا ، وجتَب  تيته ت تقته ؛ومتا وجتب ت تيقته
ت نيَّ  تيه م رفُة أحكام التجارا  من األمور ال امة الر ُتشتتتتتتتتترتط يف تتك احلرفة   ؛ويتجر

 .شرتط يف الفروع النادرةيُ مطتًقا دو ا 
ت ني  تيه م رفة   ؛(6)هريهاأو    ارجيا أو    االست جارأو    وكذا إذا كان يت اَطع السَّت 

 .الجتناب احلرام ,مروط تتك امل امتة
ا  ت   ب  جتتتتْ وال ُ  (7)[كتتتتاحلستتتتتتتتتتتتتتتتتتد] ,-وهو  تُ  أ قتتتتال القتتتتتب- امل تتتتامَل  وأمتتتتَّ

 .(9)م رفُة أسباهبا وحدودها و َلجها فرُض  نيٍ : فقد قال الغزايل ؛ْر والكِّ  (8)[والرًيء]
فَقن ُر ق قتًبا ستتتتتتتتتتتتتتيًقا من هذه األمراض ؛  فيه تفصتتتتتتتتتتتتتيلٌ :  وقال هريه  :قال النوو 

وجب   ؛ه بغري ت ت  ال ت  املذكورومتكَّن من تطهري قتبستتتتتتتتتتتت  ن مل يَ ومَ ، كفاه ذلك   ؛احملرَّمة
وقد ستتتتتتتتتتتتتبَ  يف كتاب الصتتتتتتتتتتتتتَلة وجوب ت تي  ، وجب ؛وإْن مل يتقكن إالَّ بت تي ,  تطهريه

 

 يف )ط(: )تتزمه(. (1)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (2)
 (, ويف )و(: )تصدد(, ول ل الصحيح ما أثبتناه.يصدديف )ط(: ) (3)
 .(كتقة )كان ملوضع  ا)ط( يف هذا  يف (4)
 امل قوفتني ساقط من )و(.ما بني   (5)
 ب(./190) (6)
 يف )و(: )كاجلسد(. (7)
 يف )و(: )والزيف(. (8)
 (.1/21ا حياء ) (9)
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 .(1)الصغار  تع  ابئه 
 :وهو أضرب ، ال تُ  الذ  هو فرُض كفاية :النوع الثاين

من التغتة  واحلتديتث ومقتدمتاهتتاكتالفقته والتفستتتتتتتتتتتتتتري ؛  القيتام ابل توم الشتتتتتتتتتتتتتتر يتة:  منهتا
، واختَلف ال تقتاء واتفتاقه ، واجلرح والت تديتل،  وم رفتة أمستاء الرواة،  والنحو والتصتتتتتتتتتتتتتتريف

 .وأصول الفقه
أْن ينتهي يف م رفة األحكام الشر ية إى أْن يصتح لتفتوى والقضاء  تع ما   ومنها

وأنَّ َمن تبحَّر يف ، يفر ويقضتتتتتي ؛ستتتتتيآخ يف كتاب القضتتتتتاء أنَّ اجملتهد يف الشتتتتترع مطتًقا
 .(2)يفر ويقضي  تع األصح ؛مذهب ب ض األئقة اجملتهدين

من متتذهتتب إمتتامتته متتا يفر بتته  تع   (3)[ي رف]إالَّ أْن يكون  ,والظتتاهر أنتته يكفي
 .وجه التقتيد

وا تروا فيه مستتتتتتتتتتتافة  ، مراج تهت ستتتتتتتتتتتر وال يكفي أْن يكون يف ا قتي  مفٍا واحٍد 
 .القصر

 .(4)وكآنَّ املراد أال يزيد بني كل مفتيني  تع مسافة القصر: الراف يقال 
أنَّ البتدة إذا ختا   (7)(6)[الُفرَاوِّ   ] ن حمقد بن الفضتتتتتتتل   (5)ونقَل ابُن الصتتتتتتتَلح 

 

 (.10/224روضة الطالبني )(. و 1/26اجملقوع ) (1)
 (.10/224(. والروضة )11/369انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (2)
 يف )و(: )يويف(. (3)
 (.11/369الشرح الكبري ) (4)
, الكرد  الشتتتهر ور , ولد ستتتنة ستتتبع وستتتب ني  ثقان بن  بد الرمحن( أبو  قرو بن الصتتتَلح, 5)

وسستقائة, ومسع احلديث ابملوصتل من أيب ج فر  بيد   بن أمحد البغداد  امل روف اببن الستقني 
ر من منصتتتتور الفراو  واملؤيد وهو أقدم متتتتي  له, ومسع ببغداد من ابن ستتتتكينة وابن طر د وبنيستتتتابو 

طبقا  الشتتتتتتاف ية الكرى انظر:  . ستتتتتتنة ثَلث وأرب ني وستتتتتتتقائةوتويف بدمشتتتتتت  , الطوستتتتتتي وهريمها
 .(2/113). وطبقا  الشاف ية البن قاضع مهبة  (328 -8/326)لتسبكي  

 السري.يف )ط(: )الغزاو (, ويف )و(: )ال راو (, واملثبا مواف  ملا ذكره الذهيب يف  (6)
سنة إحدى   بنيسابور,  ( أبو  بد  , حمقد بن الفضل بن أمحد الُفرَاوِّ ُّ النيسابور , ولد 7)

م اختتف إى جمتس   وأرب ني وأربع مائة تقديرا, درس  تع  ين ا سَلم القشري  األصول والتفسري
 .(19/619َلء )سري أ َلم النبانظر:    قائة.وتويف سنة ثَلثني وسس, إمام احلرمني وال م درسه

 .(6/166لشاف ية الكرى لتسبكي )طبقا  او 
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 !وهو هريبٌ ، (1)ال حيل املقام هبا ؛ ن املفر
ما يت ني فرضتتتتتتتته : أحدها :طتُب ال ت ِّ أرب ة أقستتتتتتتتام :(3)والروًيين  (2)وقال املاورد 

فيتزم ال ت  بوجوبه وصتتتتتتتتتتفة أدائه  تع ، والصتتتتتتتتتتَلة  كالطهارة؛  ُمكتَّف (5)كل[] (4)[] تع
وإ ا يتزم الراتب ،  (6)[ ارضتتتتة]ألهنا    ,وال يتزمه أْن ي رَف أحكام احلوادث فيها  .تفصتتتتيته

بناًء  تع أنَّ َمن أتع ابلصتتتتتتتتتَلة   ؛وما ذكراه من وجوب ال ت  ابلتفصتتتتتتتتتيل،  من متتتتتتتتتروطها
ومل مُيي ِّز ، (7)[نفتتلٍ أو ] أهنتتا مشتتتتتتتتتتتتتتتقتتتة  تع فرضٍ أو  ،الكتتامتتتة وا تقتتد أهنتتا كتهتتا فرضٌ 

 .أهنا ال تصح، بينهقا
 .(8)إهنا تصح: وقد مرَّ أنَّ الغزايل قال

ويت ني فرُض ال ت   ، متتتتتا يت ني فرُض ال ت  بوجوبتتتتته  تع كتتتتتل مكتفٍ  :(9)الثتتتتتاين
فتتتإنَّ فرضتتتتتتتتتتتتتتهقتتتا ال يت ني  تع كتتتل ، وهو الزكتتتاة واحلج، أبحكتتتامتتته  تع ب ض املكتفني

فيكون فرُض ال ت   ، فرُض احلك   تع َمن ت ني  تيتتته فرُض الف تتتل (10)فيت ني .مكتف
وال ، ما يت ني فرُض ال ت  بوجوبه:  الثالث  .اوفرُض ال ت  أبحكامه خاصتتتتتتتتتتتَّ ، بوجوبه  امًّا

فيتزمه  ال ت  ، وأكتتتتل حل  اخلنزير والقتتتتتل وهو حتر  الزيف، أبحكتتتتامتتتتهيت ني فرُض ال ت  
متا كتان فرُض ال ت  بته  تع : الرابع .وال يتزمه  ال ت  أبحكتامته إذا ف تل، لينتهوا ؛بتحرميته
وإذا ثبتَا أنَّ ال تَ  فرُض : قتاال .وهو مجيع األحكتام من أصتتتتتتتتتتتتتتول وفروع ونوا ل،  الكفتايتة
وأْن جيو  أْن ،  التكتيف: توجها فرضتتتتتتتتتتيته  تع َمن اجتق ا فيه أرب ة متتتتتتتتتتروط  ؛كفاية

وأْن ، ألنَّ تقتيد القضتتتتتتتتتتتاء من الفروض ,والذكورة  (11)[ابحلرية]يكوَن خن يُقتَّد القضتتتتتتتتتتتاء 
 

(. وفتاو   104. أدب املفر واملستفر البن الصَلح )"بنا ذكر... تع أن ب ض أصحا"قال:    (1)
 (.1/40ابن الصَلح )

 .(151 -14/149)احلاو  الكبري  (2)
 .(211 -13/210)حبر املذهب  (3)
 يف )ط(: ) ن(. (4)
 امل قوفتني ساقط من )و(.ما بني   (5)
 يف )و(: )هارضة(. (6)
 هكذا يف النس(تني. (7)
 (.27فتاوى الغزايل ) (8)
 اتبع لتقسي  املاورد  والروًيين. (9)
 أ(./191) (10)
 هكذا يف النس(تني, جمرورة ابلباء. (11)
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خرَج  ؛أ ستتتتتتتتتتتتتتر (1)[فتإنْ ]، وأْن يقتدَر  تع االنقطتاع إليته مبتا ميتده، يكوَن ذكيتًّا قتابًَل لت ت 
ه] ؛اجتق تتا فيتته هتتذه (2)[فَقن] . ن فرَض الكفتتايتتة وإْن ، فرُض الكفتتايتتة إليتته (3)[توجتتَّ

 .كان فاسًقا
انقستتقا حاله وحاُل َمن دخَل يف فرضِّ الكفاية أرب ة   ؛كفايةوم  قاَم به َمن فيه  

 :أقسام
َمن يدخل يف فرضِّ الكفاية يستتتتتتتتتتتتتتقط به الفرض إذا  ت  وحصتتتتتتتتتتتتتتتا فيه :  أحدها

 .الشروط األرب ة إذا كان  داًل 
 .وهو الفاس ، إذا  ت َ  اهَمن يدخل يف فرض الكفاية وال يسقط به فرض: والثاين
 .وهو امل سر، ويسقط به إذا  ت ، َمن ال يدخل يف فرضِّ الكفاية: الثالث
ها به وجهان،  (4)[فيه]َمن ال يدخل  :  الرابع ؛ وهو املرأُة وال بد،  ويف ستتتتتتقوطه فرضتتتتتتَ

 .(5)لقصورمها  ن والية القضاء ,ال: واثنيهقا.  ىقبولِّ قوهلقا يف الفتاو ل ,يسقطُ :  أحدمها
قال  . يشتتتتتغل به الصتتتتحابة (6)[ومل]،  تُ  الكَلم ؛ومن ال توم الر هي فرُض كفاية

، أوجبنا التشتتتتتتتاهل به  امل ؛ولو بقي الناُس  تع ما كانوا  تيه يف صتتتتتتتفوة ا ستتتتتتتَلم: ا مام
والبد من إ داد ما يُد ع ،  فَل سبيل إى تركه،  وأمَّا اآلن فقد ابر  البدع،   نهورمبا هنينا  

بهحتُ و ، احل  (7)[املستتتتتتتتتتتتك ]به إى  االستتتتتتتتتتتتدالُل ابألدلة ال قتية   (8)[صتتتتتتتتتتتارف]، ل به الشتتتتتتتتتتتُّ
 .(10)الشبه من فروض الكفاًي   (9)[وحل]

 

 يف )و(: )فقن(. (1)
 يف )ط(: )ققن(. (2)
 يف )و(: )بوجه(. (3)
 يف )ط(: )منه(. (4)
 (.13/211(. وحبر املذهب )14/150انظر: احلاو  ) (5)
 يف )و(: )ومن مل(. (6)
 .ا مام(, واملثبا من )و(, وهو املواف  ملا ذكره املتكيف )ط(: ) (7)
 يف )و( كتقة هري واضحة. (8)
 يف )و(: )وجل(. (9)
(. الروضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 11/369لتراف ي ). وانظر: الشتتتتتتتتتتتتتترح الكبري (17/418هنتتتتتايتتتتتة املطتتتتتتب ) (10)
(10/223). 
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ف تيه الستت ي يف إ احته إى أْن يستتتقيَ   وَمنِّ استترتاَب يف أصتتٍل من أصتتول اال تقاد
 .(1) قُده

 ,(4)(حمتتتقتتتتتتتد) وقتتتتتتتد روى أبتتتو، (3) تتتتتتتُ  التتتكتتتَلم متتتكتتتروه: (2)اد وقتتتتتتتال التتت تتتبتتتتتتت  
 .الت زيَر فيه  ن الشاف ي (7)(6)وأبو ثور (5)توايناحلسن احلُ  

، متا حُيتتاج إليته من الطتب يف م تاجلتا  األبتدان يوه، ب ُض ال توم ال قتيتة: ومنهتا
 .(9)وقسقة املواريث والوصاًي يف امل امَل   (8)ومن احلساب 

 :(10)وا ت  أنَّ ال ت  ينقس  إى األحكام اخلقسة
 .قدَّماتاجب  تع ال ني والكفاية فالو 

ُستتتتتتتتتتتتتتتحتَبُّ 
كالتبحر يف أصتتتتتتتتتتتتتتول األدلة  ًيدًة  تع القتدر الذ  يت ت  به فرُض   ؛وامل

 

 (.10/224(. والروضة )11/369(. والشرح الكبري لتراف ي )17/446انظر: هناية املطتب )  (1)
, ولد ستتتتتتتتتتتتنة سس وستتتتتتتتتتتتب ني وثَلثائة,  اهلرو  ال باد , حمقد بن أمحد بن حمقد أبو  اصتتتتتتتتتتتت ( 2)

 ة القاضتتتتتي أيب منصتتتتتور األ د  أخذ ال ت   ن أرب,  صتتتتتاحب الزًيدا  و ًيدا  الزًيدا  واملبستتتتتوط
,  ين بنيستتابوريهبراة والقاضتتي أيب  قر البستتطامي واألستتتاذ أيب طاهر الزًيد  وأيب إستتحاق ا ستتفراي

 .(105 -4/104)طبقا  الشاف ية الكرى لتسبكي  انظر:  وتويف سنة ثان وسسني وأرب قائة. 
, ومل أجد من نقل هذا أجده يف كتابه الزًيدا   تع الفتاوى و ًيدا  الزًيدا   تع الفتاوىمل    (3)

 القول  نه.
 , وهريه.رَي  ًيدة من احملق , ملوافقة ما ذكره الذهيب يف الس ِّ  القوسنيما بني   (4)
احلستتتتتتتتتتتتتتن بن  تي بن حمقتد احلتواين, حتدث  ن: أيب م تاويتة الضتتتتتتتتتتتتتترير، وم تاذ بن   ( أبو حمقتد,5)

تويف ستتتتتتتتنة  هشتتتتتتتتام، ووكيع بن اجلراح، ويزيد بن هارون، وخت  كثري, ومل يتح  بستتتتتتتتفيان ابن  يينة,  
 .(399 -11/398)سري أ َلم النبَلء لتذهيب انظر:   .اثنتني وأرب ني ومائتني

ن الكتب البغتتداد , كنيتتته أبو  بتتد  , ولقبتته أبو ثور, ولتتد يف ( إبراهي  بن ختتالتتد بن أيب اليقتتا6)
روى  نه مستتتت  خارج  , والشتتتاف ي حدود ستتتنة ستتتب ني ومائة, روى  ن ستتتفيان بن  يينة وابن  تية

ستتتتتتتتتتتتتتري أ َلم النبَلء لتتذهيب  انظر:  . تويف ستتتتتتتتتتتتتتنتة أرب ني ومتائتني, الصتتتتتتتتتتتتتتحيح وأبو داود وابن متاجته
 .  (2/77(, )2/74)ى لتسبكي طبقا  الشاف ية الكر و  .(12/73)
قال:    حدثنا إسحاق بن إبراهي  احلُتواين ,"(: 2/536له ابن بطة يف ا ابنة )الذ  وجدته ما قا  (7)

أحدا  حدثنا أبو داود الستتتجستتتتاين, قال: مس ا أاب ثور قال: قال يل الشتتتاف ي: ًي أاب ثور ما رأيا 
 ."ارتدى مي ا من الكَلم فآفتح

 ب(./191) (8)
(.  9/293(. والنج  الوهاج )10/223(. والروضتتة )11/369انظر: الشتترح الكبري لتراف ي ) (9)

 (.6/10احملتاج )(. ومغين 4/181وأسىن املطالب )
 (.10/224(. والروضة )1/27انظر: اجملقوع ) (10)
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 (1)[زيمتي]ال ملتا يقوم بته اجملتهتد من ، نوافتل ال بتادا  لي قتَل هبتا وكت ت  ال تام ِّي، الكفتايتة
 .فإنَّ ذلك فرُض كفاية يف حقه ، الفرض من السُّنَّة

 ،(4)الترمتتتتتتتلوضتتتتتتتتتتتتتتترب  (3)والتتتنتجتيت  (2)كتتت تتت  التفتتستتتتتتتتتتتتتتتفتتتتتتتة والشتتتتتتتتتتتتتتت تبتتتتتتتذة  ؛واحملترَّم
وختتتُف درجتا  ، فتذلتك كتته حرام، وكتذا الستتتتتتتتتتتتتتحر  تع املتذهتب ,(5)و توم الطبتائ يني 

 .حترميه
َولَّ  (7)]كآم ار[ (6)]واملكروه[

ُ
 .غزٍل والبطالةالاملشتقتة  تع  (8)دِّينامل

ْ(ف وال متتتتتتتتتتتتتتيء ختتا ُيكره  ؛واملبتتاح وال ، كتتآمتتتتتتتتتتتتتت تتار املولتتدين الر ليس فيتته ستتتتتتتتتتتتتتُ
ُط[ []حيَُ وال   ن خري يثبطوال ، إى مر (9)]يُتَنش ِّ  .وال ُيست ان به  تيه،  تيه (10)ثُّ

 .وال مدخَل هلذه األنواع الثَلثة يف ال توم الشر ية
ا أنَّ ت تي  الطتالبني وإفتتاء املستتتتتتتتتتتتتتتفتني فرض كفتايتة فتإْن مل يُوجتد َمن  ،  وا ت  أيضتتتتتتتتتتتتتتً

ت ني  ؛إالَّ بكته  (11)[الغرض]وإْن كانوا مجا ة ومل حيصتتل ،  ت نيَّ  تيه ؛يصتتتح إالَّ واحًدا

 

 يف )ط(: )متيز(. (1)
  ني زيت تع ختتداع احلواس و  ابال تقتتادالشتتتتتتتتتتتتتتيء  تع هري حقيقتتته  وإظهتتاريف االحتيتتال  املهتتارة (2)

 .(1/484. انظر: امل ج  الوسيط )الباطل  يهام أنه ح 
. انظر: القاموس الفقهي  ت  ي رف به االستتدالل ابلتكشتَل  الفتكية  تع احلوادث االرضتية (3)
(348). 
. انظر: م ج  التغة ال ِّرافة، طريقة لقراءة اجملهول، ت تقد  تع رستتتت  خطوط وأمتتتتكال يف الر مل (4)

 (.2/944ال ربية امل اصرة )
 (.11/2تفسري القرطيب )انظر:  ه  الذين   قوا أن الطبائع هي الفا تة يف النفوس.  (5)
(. وروضتتتتة الطالبني  1/27يف )ط(: )واملشتتتت ور(, ويف )و(: )واملشتتتت ورة(, واملثبا من اجملقوع ) (6)
(10/370.) 
 يف )و(: )م ار(. (7)
وا بذلك حلدوثه , ومن الرجال: املول د: احمْلَدث من كل متتتتتيء, ومنه املولدون من الشتتتتت راء, مس (8)

امل ج  الوستتتتتتتيط    انظر:  ال ريب هري احملض, ومن ولد  ند ال رب ونشتتتتتتتآ مع أوالده  وريدب آبداهب .
(2/1056.) 
 ( بدون تنقيط, واملثبا من اجملقوع.ىىىىىطيف )ط(: )يبسط(, ويف )و(: ) (9)
 واملثبا من اجملقوع. يف النس(تني: )جيب(, (10)
 هكذا يف )ط(, ويف )و(: حيتقل )الغرض( و )الفرض(. (11)
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 .(1)ال: أصحهقا ,فيه وجهان؟ لردابفهل أيم ب ضه  ، وإْن حصل بب ضه ،  تيه 
الرف   (3)[ويستتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتب] .كتتتتتتذلتتتتتتك   (2)]امل ت [أْن يكون  وينبغي: قتتتتتتال النوو 

 .(5)واملستفر (4)[ابملت ت ]
  

 

 (.225 -10/224(. والروضة )27 -1/26اجملقوع )  :انظر (1)
 يف النس(تني: )احلك (, واملثبا من الروضة. (2)
 يف النس(تني: )وجيب(, واملثبا من الروضة. (3)
 .الروضةواملثبا من (, ابمل ت يف النس(تني: ) (4)
 (.10/225روضة الطالبني ) (5)
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 :فرع 
 (1)َ ينرُ ف  قاضتتتتي القضتتتتاة تقي الدين ابن وقد أ، جيُب احرتام ال تقاء وكتب ال ت 

َُه  ُ ) وقتد  قتال يف كتتاب النهتايتة لإلمتام، يف رجتٍل متصتتتتتتتتتتتتتتتدٍر يف إقراء ب ض ال توم (َرمحتِّ
نه إْن أمتار إى إ  :ما يستو  متيً اأو   ،(2)ادهدهذا الكتاب ما يستو  م  : تع البيعُ رض 

صتتتتتتتتتتتتنَّف
ُ
وما يردع مثته  ن مثلِّ ذلك من  ُ ز ِّر ت زيرًا بتيًغا ابحلبس والشتتتتتتتتتتتتهرة  ؛الكتاب امل

وال مُيكَّن الناس ،  قراء ال ت   وال جيوُ  لويل األمر االستتتقرار بتصتتديره ,الت زيرا  الشتتر ية
كثرة أو    وإْن كانا ا متتتتارة إى النستتتت(ة اخلاصتتتتة لرداءة خطها،  االقتداء به يف دينه من 

واستتتتُتيَب  ن ال ود إى إطَلق هذا التفظ وأمثاله ، ُ ز ِّر ت زيرًا دون ذلك   ؛حنوهأو  هتطها
وإْن   ,وُمنع الناُس من االقتداء به، ُمنع من التصتتتتتتتتتتتتتدر  ؛فإْن مل يتب، مثل هذا الكتاب يف 
 .(3)(وفَّقه   ملا يرضيه)كان من ه من التصدر إى رأ  ويل األمر   ؛اتب 

 :فرع 
مبا جيب له من    ال تُ  ابهلل ت اى وصتتتتتتتتفاته؛ أفضتتتتتتتتُل ال توم :قال الشتتتتتتتتيُ   ز الدين

ألنَّ ال ت    ,ومبا يستتتتتتتحيل  تيه من ال يب والنقصتتتتتتان،  أوصتتتتتتاف اجلقال ون و  الكقال
وثرته أفضتل  ،   ال ت  به ت اى أمترف امل توما  وُمتَتَ ت  ،  (4)وبثقراته يشترُف بشترف امل توم

نشتتتتتتتتتآ من تتك تو  ,(5)( تيه)  فإنَّ م رفة كل صتتتتتتتتتفة من الصتتتتتتتتتفا  ُتوجب حااًل ،  الثقرا  
نِّيٍَّة[األحوال مَلبستُة أخَلٍق   فال ارُف ابهلل ت اى أفضتُل من ، وجمانبة أخَلٍق ردية  ,(6)]ستَ

 

حمقد بن احلستتتتتني بن ر ين احلقو , ولد ستتتتتنة ثَلث وستتتتتتقائة حبقاة, ستتتتتافر إى  ( أبو  بد  ,1)
حتب فقرأ املفصتل  تع موف  الدين ابن ي يش م قدم دمشت  فَل م الشتي  تقي الدين ابن الصتَلح  

تويف يف القتاهرة ستتتتتتتتتتتتتتنتة ثتانني   وأختذ  نته وقرأ ابلقراءا   تع الستتتتتتتتتتتتتت(تاو  ومسع منهقتا ومن كرميتة,
   .(47 -8/46)طبقا  الشاف ية الكرى لتسبكي  . و (3/16لوفيا  )الوايف اب وستقائة.

 (.3/218ال ني )  انظر: ر.احلِّ  (2)
فإن   مسع فتوى قاضتتتي القضتتتاة تقي الدين ابن ُرَ ين بستتتند متصتتتل اليه, )رمحه  ( الققويلل ل  (3)

ابن ر ين توى احلك  ابلقاهرة وأ قاهلا م أضتتتتتيف إليه مصتتتتتر وأ قاهلا فكقل له والية األقتي , وتويف 
  )رمحه  (  والققويل, (3/16) ستتتتتتتتتتنة ثانني وستتتتتتتتتتتقائة كقا ذكر ذلك صتتتتتتتتتتاحب )الوايف ابلوفيا (

لفتوى قبل  مصتر  ايضتا, وقد تويف ستنة ستبع و شترين وستب قائة, فال هد قريب, ومل أجد َمن ذكر ا
 .(9/293. وانظر: النج  الوهاج ))رمحه  ( الققويل

 أ(./192) (4)
  ًيدة من كتاب الفتاوى لت ز. القوسنيما بني   (5)
 )رمحه  (. يف املطبوع يف كتاب الفتاوى لت ز: )سي ة(, والصحيح ما نقته  نه الققويل (6)
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  نه  تومه تغيبصتتتتتتتتتتتتويل أنَّ األصتتتتتتتتتتتتويل ال ارف واألُ والفرُق بني  : قال  .ال ارف أبحكامه
فإْن داما كان ، فَل تدوم له تتك األحوال، يف أكثر األوقا   (1)(ابلذا  والصتتتتتتتتتتتتتفا  )

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ }: والتتت تتتتتتتارفتتتون املتتترادون بتتتقتتتولتتتتتتته تتتت تتتتتتتاى .متتتن التتت تتتتتتتارفتتتني

 :وال تقاء ابألحكام أقسامٌ : قال .(3)(2){ۉې
 .فت تقه وت تيقه وابٌل  تيه، و تَّ  لغري  َمن ت تَّ  لغري   : أحدها
خن ختطوا  قًَل صتتتتتتتتتتتتتتتتاحلتًتا و خر  (4)[هتتذاف]، و تَّ  هلل َمن ت ت  لغري  : واثنيهتتا

 .(5)سيً ا
 .(6)[وأمد إثا منه] فهو كاألول، َمن ت تَّ  هلل و تَّ  لغريه: واثلثها
ال  (7)(هذا متتتتتتقي)تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ف  ؛ي قُل ب تقهفإْن كان ال ، َمن ت تَّ  هلل و تَّ  هلل:  وراب ها

ل  تع األولياء ا ابهلل وأبحكامه،  وإْن  قَل به،  يَتْفضتتتتتتتُ
ً
، فهو من الستتتتتتت داء  ؛فإْن كان  امل

 .(9)فهو من أفضته  ؛(8)[ال ارفني]وإْن كان من أهل األحوال 

 

  ًيدة من كتاب الفتاوى لت ز. القوسنيما بني   (1)
 [.28]فاطر:  (2)
 {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې} :وامتتا قولتته"(: 139) ال ز يف الفتتتتاوىنص  بتتتارة  (3)

جيو  محتل ذلتك  تع  تقتاء  وال ,فتإ تا أراد ال تارفني بته وبصتتتتتتتتتتتتتتفتاتته وأف تالته دون ال تارفني أبحكتامته
 ."األحكام

 يف )ط(: )هذا(. (4)
 ."تقوى حسناته إبساءته أم ال؟  هل وال أدر "م قال:   (5)
 يف النس(تني: )أو أمد(, واملثبا من كتاب الفتاوى لت ز. (6)
  ًيدة من كتاب الفتاوى لت ز. القوسنيما بني   (7)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (8)
 (.140 -138كتاب الفتاوى لت ز )  (9)
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  فصل
نَّة ؛وأمَّا الستتتتَلمُ  نَّة كفاية من اجلقيع،  مستتتتتحبة من الواحد  (1)فاالبتداُء به ستتتتُ ، وستتتتُ

 . قامة السُّنَّة كفع ذلك   ؛هؤالء (2)[أحدِّ ]فستَّ  أحُد هؤالء  تع  فتو لقي مجا ٌة مجا ةً 
ة  تع الكفتتتايتتتة هري هتتتذه :قتتتال القتتتاضتتتتتتتتتتتتتتي نتتتَّ  ,وليس كتتتذلتتتك . (3)وليس لنتتتا ستتتتتتتتتتتتتتُ

 .(7)إنه ُسنَّة :وكذا األذاُن  تع قولنا، (6)[ تع الكفاية] واألضحية (5)(4)[شقياالتف]
 .خمتتف فيهو  ,وُسنَّة ,السَلَم إى أدبٍ  (9)والروًيين (8)وقسَّ  املاورد 
ألنه لو ستتتتتتَّ   تع َمن   ,وهو خاص،  وهو ستتتتتَلُم املتَلقيني ,األدب  :القِّستتتتتُ  األول

فهو من  داب ،  ىيُقصتتتتتتتتد به اكتستتتتتتتتاُب وداد ودفع أذ  وإ ا، لشتتتتتتتتغته  ن كل ِّ مه   ؛لقيه
نَّته واألوى يف هذا الستتتَلم أْن ، في(ص هبذا الستتتَلم َمن متتتاء خن لقيه  .الشتتترع ال من ستتتُ

والقتيُل  تع ، والقائ   تع القا د،  والراكب  تع املامتتتتتتتتتي، يستتتتتتتتتت َِّ  الصتتتتتتتتتغري  تع الكبري
وإْن استتتتتتتتتتتتتتوًي ، لكنه خَلُف األوى،  مل ُيكره ؛فتو ابتدأ الكبري واملامتتتتتتتتتتتتتي والقا د،  الكثري

فاالبتداء أفضتل من اجلواب  . تع البداءة ابلستَلم (10)[حيرصَ ]استُتحبَّ لكلٍ  منهقا أْن  
 

يستتت  الراكب  تع املامتتي،   رمحه  ( يشتتري اى قوى صتتتع      تيه وستتت  "ل ته املؤلف )( 1)
الب(ار ، كتاب: االستتتتتت ذان، ابب: تستتتتتتي    صتتتتتحيح".   واملامتتتتتي  تع القا د، والقتيل  تع الكثري

. وصتتحيح مستتت ، كتاب: اآلداب، ابب: يستتت   6231( رق  احلديث: 1161القتيل  تع الكثري )
 .2160( رق  احلديث: 4/1703الراكب  تع املامي والقتيل  تع الكثري )

 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (2)
 (.3/441كفاية النبيه )  (3)
 التسقية(.يف )ط(: )ك (4)
حامتتتتتية: ج ل تشتتتتتقيا ال اطس من ستتتتتنن  ":  يف نستتتتت(ة )ط(  أمام هذه ال بارة كتب احملشتتتتتي (5)

ز الدين الكفاية, وقد رايته ب د ذلك مستتتتطورا يف كتب االصتتتتحاب, وخن صتتتترح به اخريا؛ الشتتتتي   
قتا: والذ  يف النس(ة الر  ت   تيها كتقة: )كالتسقية( كقا   ". أ.هت.بن  بد السَلم يف قوا ده

تقدم, وال ذكر لتتشتتتقيا, ول ل احملشتتتي رجع إى نستتت(ة أخرى من اجلواهر البحرية فوجده كقا يف 
 النس(ة )و(.

 ما بني امل قوفتني ساقط من )ط(. (6)
راف ي  (. والشتتتتتتتتتتتترح الكبري لت4/95(. ومتتتتتتتتتتتترح مشتتتتتتتتتتتتكل الوستتتتتتتتتتتتيط )7/14انظر: الوستتتتتتتتتتتتيط ) (7)
 (.8/50(. وهناية احملتاج )4/182(. وأسىن املطالب )10/226(. والروضة )11/370)
 .(147 -14/145)احلاو  الكبري  (8)
 (.208 -13/207حبر املذهب ) (9)
 يف )و(: )حترص(. (10)
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نَّة أْن يبدأَ ابلستتتتتَلم قبل كل   .لوجوبه ,وفيه وجه أنَّ اجلواب أفضتتتتتل،   تع املشتتتتتهور والستتتتتُّ
 .(1)كَلمٍ 

فُيستتحبُّ ، وهو ستَلُم القاصتد  تع املقصتود،  الستَلُم الذ  هو ستُنَّة  :القِّستُ  الثاين
وبني هذا وبني   .راكب وما ٍ  ,أْن يستتتتتت َِّ  كلُّ قاصتتتتتٍد  تع كل مقصتتتتتوٍد من كبرٍي وصتتتتتغري

 :األول فرقان
 :ُمَّ هذا ضرابن، أ هبذاوت يني املبتد، ذاك (3)[وختصيصُ ] (2) قوُم هذا: األول

ستَلًما فيكفي أْن يستت   تيه  ، أْن يكوَن حبيث ي قه  ستَلٌم واحد:  (4)[اأحدمه]
 .فهو أدبٌ  ؛وما  اد  تيه بت(صيص سَلمٍ ، واحًدا

نَُّة الستَلم ، كاجلقع الكبري يف اجلوامع واحملافل  ؛أال يكفيه  ستَلٌم واحد:  والثاين فستُ
ويكون مؤدًًي ستتتنة الستتتَلم يف ، (6)دخوله إذا وصتتتَل إى القوم (5)[أول]أْن يبدأ به الرجل 
ستتتتتتتتتتقَط  ؛فإْن جتَس م ه ، مس ه يف فرضِّ كفاية الرد ِّ ويدخُل كلُّ َمن   ,ح  كل َمن مس ه

 : فوجهان  ؛وإْن تاو ه  ليجتَس فيقن مل يسق وه،   نه سنة السَلم  تع الذين مل يسق وه
نَّة الستَلم حصتتا بستَلمه  تع أوهل :  أحدمها .  اد الستَلم كان أدابً أفإْن  ،  أنَّ ستُ

 .هيسق وإْن مل ، ويكفي أْن يردَّ  تيه واحٌد من اجلقع

 

رواه الرتمذ  يف الستنن، أبواب االستت ذان واآلداب  ن رستول  "؛الستَلم قبل الكَلم"( حديث: 1)
  .2699( رق  احلديث: 5/59  صتتتتتتتع    تيه وستتتتتتت ، ابب: ما جاء يف الستتتتتتَلم قبل الكَلم )

, وحسن 3373( رق  احلديث:  494)وحك   تيه األلباين ابلوضع. ض يف اجلامع الصغري و ًيدته  
؛ حديث: )الستتتتَلم قبل الستتتتؤال،  816( رق  احلديث: 2/459األلباين يف الستتتتتستتتتتة الصتتتتحيحة )

 .(5/291)فقن بدأك  ابلسؤال قبل السَلم فَل تيبوه( أخرجه ابن  د  يف الكامل 
 ب(./192) (2)
 يف )ط(: )وخيصص(. (3)
 يف )ط(: )أحدها(. (4)
 ول(.أب(: )طيف ) (5)
(  4/353، كتاب: االدب، ابب: يف الستَلم إذا قام من اجملتس )الستجستتاينالستنن أليب داود ( 6)

. وستتتتتنن الرتمذ ، أبواب االستتتتتت ذان واآلداب  ن رستتتتتول   صتتتتتتع    تيه 5208رق  احلديث: 
. ومستتتند  2706( رق  احلديث: 5/62وستتتت ، ابب: ما جاء يف التستتتتي   ند القيام و ند الق ود )

( رق  احلديث: 15/413صتتتتتتتحابة، مستتتتتتتند أيب هريرة رضتتتتتتتي    نه )محد، مستتتتتتتند املكثرين من الأ
 .183( رق  احلديث: 1/356. وصححه األلباين يف الستستة الصحيحة )9664
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 (4)[ ن]الرد   (3)[فرضُ ]ف تع هتذا ال يستتتتتتتتتتتتتتقُط ، (2)[ تيته]أهنتا ابقيتٌة  : (1)[والثتاين]
 .(5)ول ته أصح :قال النوو  .األولني برد ِّ واحٍد خن مل يسقع

نَّةأو   الستتَلُم امل(تتف يف أنه أدبٌ   :القِّستتُ  الثالث وهو ستتَلٌم القاصتتد إذا لزمه ،  ستتُ
دأُ تبوهل يُ ، مر القاصتتتتتتتتتد ابالستتتتتتتتتت ذان والستتتتتتتتتَلمفيؤ ،  بيتهاالستتتتتتتتتت ذان  تع املقصتتتتتتتتتود يف 

ف تع هتذا يكون ،  ابالستتتتتتتتتتتتتتت تذان: أحتدهتا  :فيته ثَلثتُة أوجته ؟ابلستتتتتتتتتتتتتتَلمأو   ابالستتتتتتتتتتتتتتت تذان
نَّة فيقوم  ند ابب البيا حبيث ال ، ابلستتتتتَلم: وأصتتتتتحها  .االستتتتتت ذاُن واجًبا والستتتتتَلُم ستتتتتُ

أ اَد  ؛فإْن مل جيبه أحدٌ  .حنو هذاأو  ؟أأدخلُ ، الستتتتتتتتتَلُم  تيك : ويقول،  ينظُر إى َمن فيه
أنه إْن وق ا  نُي   ,ذكره املاورد :  واثلثها .انصتتتتترف  ؛فإْن مل جيبه أحدٌ ،  ذلك اثنًيا واثلثًا

: فإْن قتنا،  وإالَّ قدَّم االستتتت ذان، قدَّم الستتتَلم  ؛املستتتتآذن  تع صتتتاحب املنزل قبل دخوله
ويكون ، ن  :  أحدمها:  فيه وجهان؟  ستتتت ذايفً فهل يكون ستتتَلمه ا، يبتدئ ابلستتتَلم فستتتتَّ 

: والثاين، وإ ادته ب د الدخول أدب ،  ف تع هذا يكون هذا الستتتتتَلم واجًبا،  (6)[إذيفً ]ردُّه  
نَّة الستتتتتتتتتَلم ب د   (8)[يفً و نمستتتتتتتتت ]الستتتتتتتتتَلم  (7)[هذا]  ف تع هذا يكون، ال ستتتتتتتتتقطا به ستتتتتتتتتُ

 .(9)ا ذن
نَّة  :قال النوو   َن استتتتتتتتتآذن بدق ِّ    (10)والستتتتتتتتُّ

أْن ؟ َمن أناَ : فقيل له، الباب وحنوهمل

 

 يف )ط(: )والثانية(. (1)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (2)
 يف )و(: )فرد(. (3)
 يف )ط(: ) تع(. (4)
 (.10/234روضة الطالبني ) (5)
 .واملثبا من احلاو  لتقاورد يف )ط(: )أداب(,  (6)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )ط(. (7)
 .واملثبا من )و(, وهو املواف  ملا ذكره املاورد يف )ط(: )مستوًي(,  (8)
الوجهني واألوى  نتد  من اختَلف هتذين "وقتال: , (147 -14/146احلتاو  لتقتاورد  ) (9)

 ".أن يكون حمقوال  تع اختَلف حالني، ال يت ارض فيهقا كتاب وال سنة وهو...
: أتيا النيب صتتتتتتع    تيه وستتتتتت  يف دين كان  قالجابر بن  بد   رضتتتتتي    نهقا،  ن   (10)

صتتتتتتتتتتتتتتحيح .  تع أيب، فتتدققتتا البتتاب، فقتتال: »من ذا« فقتتتا: أيف، فقتتال: »أيف أيف« كتتآنتته كرههتتا
.  6250( رق  احلديث: 1164الب(ار ، كتاب: االستتتتتتتتتتتتت ذان، ابب: إذا قال من ذا ؟ فقال: أيف )

( رق   3/1697يف إذا قيل من هذا )مستتتت ، كتاب: اآلداب، ابب: كراهة قول املستتتتآذن أ وصتتتحيح
 .2155احلديث: 
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من  (2)[أو حنوه]  ،امل روف بكذا  :أو  ،(1)[الفَلين  :أو]  ,فَلُن بن فَلن  :أو  ،فَلنٌ :  يقول
 :أو ،أيف: واأَلْوَى أال يقتصتتتتتتتتتتتتتتر  تع قولتتته، ال بتتتارا  الر حيصتتتتتتتتتتتتتتتتتل هبتتتا الت ريف التتتتام

 .(4)وحنوه ,احملب :أو ،(3)[اخلادم]
وإْن ،  وال أبس أْن يصتتتتتتتف نفستتتتتتته مبا يُ رف به، ُيكره ذلك : وقال يف موضتتتتتتتٍع  خر

أيف القاضتتتتتتتي : يقولأو   أبْن يكين نفستتتتتتته،  امل(اَطب إالَّ به هي رف  (5)إذا مل يلبجكان فيه ت
 .(6)وحنوه لتحاجة، األمري :أو ،الشي  :أو ،املفر :أو ،فَلن

 .أيف فَلٌن امل روف بكذا: أن يقولَ : واألحسن
، وُتستتت ِّ  املرأة  تع املرأة والنستتاء،  (7)وُيستتن الستتَلم  تع الصتتيب والصتتبيان كالرجال

نَّة احتقالني واملرأة  تع الرجل ، ويستتتتتتتتت  الرجل  تع املرأة،  (8)وحكع الراف ي يف كونه ستتتتتتتتُ
 .وسيآخ الكَلم فيقا إذا كايف أجنبيني ,(9) وجيةأو  إذا كان بينهقا حمرمية

وَمنِّ ارتكب ذنًبا  الستتتتتتتتَلم  تع املبتدع والفاستتتتتتتت  اجملاهر بفستتتتتتتتقهويف استتتتتتتتتحباب  
فإْن   ,(11)بل ُيستتتتتتحب أال يستتتتتت َِّ   تيه، ال:  أصتتتتتحهقا  ,(10)وجهان  ؛ ظيًقا ومل يتب منه

أو   اضتتتتتتتتطر إى الستتتتتتتتَلم  تع الظتقة أبْن دخَل  تيه  وخاف من تركه مفستتتتتتتتدًة يف دينه

 

 .ول ل الصحيح ما أثبتناهيف )ط(: )الفَلين(,  (1)
 يف )و(: )وحنوه(. (2)
 يف )و(: )اخلاذم(. (3)
 (.10/235روضة الطالبني ) (4)
 أ(./193) (5)
( ب د أن ستتتتاق حديث جابر يف استتتتت ذانه  تع النيب صتتتتتع    تيه  4/623قال يف اجملقوع ) (6)

 ."وال أبس أن يصف نفسه مبا ي رف به إذا مل ي رفه امل(اطب بغريه..."وست : 
( رق  احلديث: 1164( صتتتتتحيح الب(ار ، كتاب: االستتتتتت ذان، ابب: التستتتتتتي   تع الصتتتتتبيان )7)

( رق   4/1708. وصحيح مست ، كتاب: اآلداب، ابب: استحباب السَلم  تع الصبيان )6247
, وانظر: اجملقوع : ) تع الصتيب(, اب فراد؛ مل أجد دليته)رمحه  ( الققويل, وقول 2168احلديث: 

 .(10/229الروضة )(. و 4/600)
الصتيب ال يتزمه جواب الستَلم... وأن ستَلم النستاء  تع  "(: 11/374قال يف الشترح الكبري ) (8)

 ."النساء كسَلم الرجال  تع الرجال
 (.230 -10/229(. والروضة )11/347انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (9)
 (.4/602انظر: اجملقوع ) (10)
 (.231 -10/230الروضة )وهو امل تقد. انظر:   (11)
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 .(1)ستَّ  ؛دنياه
: لكن يقول، جيو : أحتدهتا: الكتافر والكفتار ثَلثتة أوجتهويف جوا  الستتتتتتتتتتتتتتَلم  تع 

- وأصتتتتتتتتتحهقا .وال حيرم،  أنه ُيكره:  واثنيها .لتتفرقة؛  تيك : وال يقول، الستتتتتتتتتَلُم  تيكَ 
استتتتُتحب  ؛فتو ستتتتتَّ   تع َمن ظنه مستتتتتًقا فبان كافرًا ,(2)أنه ال جيو   -وقطَع به اجلقهورُ 

 واملقصتتود ."استترتج ُا ستتَلمي": يقولأو   ،" تيَّ ستتَلميُردَّ  ": له أْن يردَّ ستتَلمه فيقول
 .(4)(3)[استيحامه]

استتتتُتحبَّ أْن ُيستتتتت َِّ  ويقصتتتتد  ؛مستتتتتٌ  واحٌد وكفارأو  ،ولو مرَّ بقوٍم فيه  مستتتتتقون
 .(5)املستقنيأو  املست َ 

فالستتتتتتتنة أْن يكتَب ما كتَب به ، وإذا كتَب إى كافٍر كتااًب فيه ستتتتتتتَلم:  وقال النوو 
 .(7)(6)»سَلٌم  تع َمنِّ اتَّبَع اهلُدى« :إى هرقل (صتع    تيه وست )النيب 

أن َ   ُ "  :أو  ،"هداَك  ": أبن يقول،  فته ذلك ،  وإذا أراَد حتية الكافر بغري ستَلمٍ 
فإْن مل ، حنوهأو    وال أبس هبذا إذا احتاج إى حتيته لدفعِّ متتتتتتتتتتتره  :قال النوو .  "صتتتتتتتتتتتباحك 

 .(8)وقد هُنينا  نه، فإنه بسٌط وإيناٌس وإظهاُر ُود ٍ  ,فاالختيار أال يقوَل ميً ا ؛حيتج
 .(9)ويتزم الرسول تبتيغه، وُيستحب ب ُث السَلم إى َمن هاب  نه
ن قام من اجملتس مفارقًا ألهته

َ
 .(11)وجيُب ردُّه، (10)أْن يست ِّ   تيه  والسُّنَُّة مل

 

 (.604 -4/603انظر: اجملقوع ) (1)
 (.4/604وهو امل تقد. انظر: اجملقوع ) (2)
 يف )و( كتقة هري واضحة. (3)
 (.4/604انظر: اجملقوع ) (4)
 (.10/231(. والروضة )11/374وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (5)
 (.10/231الطالبني )روضة (. و 4/607اجملقوع ) (6)
. وصتتتتتحيح مستتتتتت ، كتاب: 7( رق  احلديث: 8( صتتتتتحيح الب(ار ، كتاب: بدء الوحي، ابب )7)

(  3/1393اجلهاد والستتتري، ابب: كتاب النيب صتتتتع    تيه وستتتت  إى هرقل يد وه إى ا ستتتَلم )
 .1773رق  احلديث: 

 .(608 -4/607)اجملقوع   (8)
 (.4/594انظر: اجملقوع ) (9)
 .(165ص ) هتقدم خترجي (10)
 (.600 -4/599انظر: اجملقوع ) (11)
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ما ا تاده ب ُض الناس من الستتتتتتتتتَلم  ند :  (3)والروًيين  (2)واملتويل  (1)القاضتتتتتتتتتيوقال 
 .ألنَّ التحية  ند التقاء ال االنصراف؛ بفهو د اٌء ُيستحب جوابه وال جي، املفارقة

هو ستتتتتتتتتتنٌة  ند االنصتتتتتتتتتتراف : وقال،  (4)يوأبطته الشتتتتتتتتتتامتتتتتتتتتت ، وهو خمالٌف لتحديث
 .(5)أيًضا

 :أو ،لتجقا ة، "ستَلٌم  تيك ": فآقته أْن يقول :(7)الستَلمكيفيُة ابتداء    (6)[أماو ] 
 ." تيك " :أو ،"سَلُم    تيك " :أو ،كان وحده  (8)إنْ  ," تيكَ "

 .(9)ًقا وال يستح ُّ الردمل يكن مست ِّ  ؛ تيك  :أو ,سَلمي  تيكَ : ولو قال
، مبُستتتتتتتت ِّ أنه ليس :  أحدمها  ,فوجهان  ؛الستتتتتتتَلم (10)[ تيك   :أو , تيكَ ]: ولو قال
لكن ُيكره : قال الغزايل  .(12)جيب به اجلوابُ ، أنه تستتتتتي ٌ :  وأصتتتتحها  ,(11)وبه قطَع املتويل

 .(13)االبتداُء به
الستتتتتَلُم : يف الستتتتتَلم  تع الواحد فيقول  اجلقيع  (14)[بضتتتتتقري]وُيستتتتتتحب أْن أيخ 

 .(15)كني احلافظنيولتَقتَ  له ابً خطا،  تيك 

 

 مل أجد. (1)
 .ما يت ت  ابلسَلم من تتقة ا ابنة مل أجده مطبو ا وال خمطوطا (2)
 (.2/405حبر املذهب ) (3)
حمقد بن  تع بن إمسا يل القفال الكبري الشتتتتتتتتتتامتتتتتتتتتتي, ولد ستتتتتتتتتتنة إحدى وتستتتتتتتتتت ني   أبو بكر, (4)

وتويف ستتتتتتتتتتتتتتنتة سس , روى  نته أبو  بتد   احلتاك , ومتائتني, مسع القفتال من ابن خزميتة وابن جرير
 (.203, 3/200طبقا  الشاف ية الكرى لتسبكي )انظر:  وستني وثَلثائة.  

 (.10/231(. وروضة الطالبني )4/600اجملقوع ) (5)
 يف )ط(: )فآما(. (6)
 (.10/228انظر: الروضة ) (7)
 ب(./193) (8)
 .": السَلم  تيك , أو: سَلمي  تيك صيغته ابتداءً (: "8/51قال يف هناية احملتاج ) (9)
 يك(.تيف )و(: ) تيك  أو   (10)
 .أجده مطبو ا وال خمطوطاما يت ت  ابلسَلم من تتقة ا ابنة مل   (11)
 (.10/227(. والروضة )4/596وهو امل تقد. انظر: اجملقوع ) (12)
 (.2/205ا حياء ) (13)
 (, ول ل الصحيح ما أثبتناه, ويواف  ما سيذكره يف مسآلة قادمة.بضقنيف النس(تني: ) (14)
 (.10/227والروضة )(. 4/596(. واجملقوع )11/372انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (15)
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ستتتتتتَّ   تيه  وجوابهوُيشتتتتترتط يف ابتداء الستتتتتَلم 
ُ
 رفُع الصتتتتتو  حبيث حيصتتتتتل إمساع امل

 .(1) اَد وأظهر ؛فإْن مكَّ يف مسا ه، وإْن مل ُيْسقِّع هريمها، واملردود  تيه
قُِّع األيقاظ وال يُوقُِّظ   ؛وإْن ستتتتتََّ   تع أيقاٍظ  نده  نُتوَّام خفَض صتتتتوته حبيث ُيستتتتْ

 .(2)النتُّوَّامَ 
فإْن مل ، فيحصتتل ا فهام، وأمتتار ابليد،  لقدرته  تيهتتفظ به    ؛ولو ستتتََّ   تع أصتت  ٍ 

 .(3)وكذا جيقع يف جواب األص  بني التفظ وا مارة, جيقع بينهقا مل يستح َّ جواابً 
 .(4)ابتداًء وجواابً  ويُ تدُّ إبمارة األخرس يف السَلم

 .(5)ولو مجَع بينهقا كان حسًنا، كفي ا مارُة مَن الناط  فيهقاتوال 
، هئت مل جيز  ؛إْن قتدَر  تع ال ربيتة:  اثلثهتا , الستتتتتتتتتتتتتتَلمِّ ابل جقيتة ثَلثتُة أوجتهزاءِّ ويف أج

صتتتتتتتتتتتتتتحتُة ستتتتتتتتتتتتتتَلمته ابل جقيتة ووجوب الرد  تيته إذا فهقته  والصتتتتتتتتتتتتتتحيح، (6)[هأجزأ]وإالَّ 
 .(7)سواء  رف ال ربية أم ال، امل(اَطب

 .(8)فُيست ِّ  كيف أمكنه، وأمَّا َمن ال يستقي  نطقه ابلسَلم
ويقول .  الستتتتتتتتتتَلُم  تيك  ورمحة   وبركاته:  أكقُل الستتتتتتتتتتَلم فآْن يقوَل البادئوأمَّا 

ليتقكَن  ,ورمحتتة  : أكقتتته أْن يقتصتتتتتتتتتتتتتتَر  تع قولِّ : وقتتال مجتتا تتةٌ  ,(9)اجمليتتب مثتتل ذلتتك 

 

 (.10/226(. والروضة )4/594وهو امل تقد. انظر: اجملقوع ) (1)
 (.10/233(. والروضة )4/594انظر: اجملقوع ) (2)
 (.10/227(. والروضة )4/594انظر: اجملقوع ) (3)
 (.10/227(. والروضة )4/594انظر: اجملقوع ) (4)
 (.595 -4/594انظر: اجملقوع ) (5)
 يف )ط(: )أجزأ(. (6)
 (.10/230(. والروضة )4/599وهو امل تقد. انظر: اجملقوع ) (7)
 (.10/230(. والروضة )4/599وهو امل تقد. انظر: اجملقوع ) (8)
 (.10/228(. والروضة )4/595وهو امل تقد. انظر: اجملقوع ) (9)
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 .(3)لتحديث ,واألول أصح ,(2)وجزَم به الراف ي ,(1)اجمليب مَن ا تيان أبحسن
ستَُّ   تيه واحًدا،  إمجاً اوأمَّا ردُّ السَلم فواجٌب  

ُ
وإْن كانوا ،  ت ني  تيه  ؛فإْن كان امل

 .( 4)فتإذا أجتاَب واحتٌد منه  أجزأ وستتتتتتتتتتتتتتقط الفرض  ن اجلقيع، مجتا تًة فهو فرُض كفتايتة
أو  فتإْن أجتابوا كته  كتانوا مؤدين لتفرض ستتتتتتتتتتتتتتواء أجتابوا جمتق ني، وخيتص ثواب الرد بته

 .اجلنا ةكالصَلة  تع   ,(5)ُمرتَّبِّني
فهتل يستتتتتتتتتتتتتتقط ،  فيقتا إذا صتتتتتتتتتتتتتتتع  تع جنتا ٍة مجتا تة دف تة واحتدة لكن ذكر ا متامُ 

خترجًيا  تع  (6)؟احتقتالني يف أنَّ الفرض يستتتتتتتتتتتتتتقط ابلكتل أم ابلب ض؟ الفرُض بب ضتتتتتتتتتتتتتته 
وإْن مل جيبه أحٌد ، هنا أَْوَى   وجميؤمها  ،(7)اخلَلف فيقا إذا مستتتتتتتَح مجيع رأستتتتتتته دف ًة واحدة

 .(8)لو ردَّ هري َمن ستَّ   تيه  مل يسقط احلرج  نه و ، كته منه  أثوا  
 
ُ
نيًّا وال بني أْن يكون ستتتتتتتتتتتُ   ,(10)ذميًّاأو  مستتتتتتتتتتتتًقا (9)ستتتتتتتتتتتت ِّ وال فرَق بني أْن يكوَن امل

أو  بنامها القاضتتتي  تع أنَّ  قده  قدٌ   ,(11)وإْن كان صتتتبيًّا ففي وجوبه وجهان،  ومبتدً ا
واخلَلُف يف البناء ،   تع اخلَلف يف صتتتتتتتتتتتتتتحة إستتتتتتتتتتتتتتَلمه  (14)والراف ي (13)واملتويل؟  (12)ال

 

 (.4/595انظر: اجملقوع ) (1)
 (.11/373الشرح الكبري ) (2)
مذ ، أبواب االستتت ذان واآلداب  ن رستتول   صتتتع    تيه وستتت ، ابب: ما جاء ( ستتنن الرت 3)

. وصتتتتتتتتتتتتححه األلباين يف 2721( رق  احلديث: 5/71يف كراهية أن يقول  تيك الستتتتتتتتتتتتَلم مبتد  )
 .1403( رق  احلديث: 3/393الستستة الصحيحة )

 (.4/594اجملقوع لتنوو  ) (4)
 (.4/594)انظر: اجملقوع   (5)
إذا صتتتتع  تع اجلنا ة مجا ة، م حضتتتر  خرون، فته  أن (: "2/130قال النوو  يف الروضتتتة ) (6)

 (.5/246. وانظر: اجملقوع )"مجا ة وفرادى، وصَلهت  تقع فرضا يصتوا  تيها
 (.3/67هناية املطتب ) (7)
 (.4/594انظر: اجملقوع ) (8)
 أ(./194) (9)
(.  11/374اجلواب  تع قوله: و تيك. انظر: الشرح الكبري لتراف ي )امل تقد أنه ال يزيد يف   (10)

 (.10/220(, وذكر أحاديث. والروضة )605 -4/604واجملقوع )
 (.10/229امل تقد وجوب الرد. انظر: الروضة ) (11)
 (.3/438كفاية النبيه )  (12)
 .ما يت ت  ابلسَلم من تتقة ا ابنة مل أجده مطبو ا وال خمطوطا (13)
 (.11/374الشرح الكبري ) (14)
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 .(1)يقتضي االختَلف يف التصحيح
ومها جارًين يف ،  (3)وجوُب الرد: والصتتحيح،  (2)والبناُء الثاين فاستتدٌ  :قال الشتتامتتي

 .(5)أنه ال جيب :لكن األصح فيهقا، إجابة اجملنون والسكران (4)[وجوب ]
 وال بني أْن يكون  

ُ
 تع لستتتتتتانِّ أو  مرستتتتتتته يف كتابٍ أو   ،مشتتتتتتافًها ابلستتتتتتَلمستتتتتتت ِّ  امل

 .(6)رسولٍ 
 .وُيستحب ب ُث السَلم إى َمن هاَب  نه

 .(7)لكن ُيستحب، صيبٍ  مل يتزمه الرد]ولو ست   تع 
مل يستتتتتتتتتتقط  تع  ؛دون هريه (9)[فردَّ ]، مجا ٍة فيه  صتتتتتتتتتتيبٌّ خيز (8)[ولو ستتتتتتتتتتت   تع

، واخلَلُف كاخلَلف يف ستتتتتتتتتتقوط الفرض بصتتتتتتتتتتَلة الصتتتتتتتتتتبيان  تع امليا  ,(10)الصتتتتتتتتتتحيح
وكاخلَلف يف ستقوط الفرض بصتَلة النستاء  تع   ,(12)األصتح فيه أنه يستقط (11)[لكن]

 .امليا
 السَلم من اجلقا ة    ولو ردَّ َمن مل يسقع

ُ
 ,( 13)أنه ال يكفي  فاملشهور  ؛ تيه    ست  امل
نَّة االبتداء  إْن ، ابلستتتتتَلم  تع األولني  (14)]تتآدى[وبناه املاورد   تع اخلَلف يف أنَّ ستتتتتُ

 

 (.4/600انظر: اجملقوع ) (1)
 (.10/229(. وروضة الطالبني )4/600اجملقوع ) (2)
 (.10/229(. وروضة الطالبني )4/600اجملقوع ) (3)
 يف )و(: )وجوبه(. (4)
 (.4/604وهو امل تقد. انظر: اجملقوع ) (5)
 (.9/299انظر: النج  الوهاج ) (6)
(. والروضتتتتتتتتتتتتتتتتة  4/600(. واجملقوع )11/374امل تقتتد. انظر: الشتتتتتتتتتتتتتترح الكبري لتراف ي )وهو  (7)
(10/229.) 
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (8)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (9)
(. والروضتتتتتتتتتتتتتتة 4/600(. واجملقوع )11/374وهو امل تقد. انظر: الشتتتتتتتتتتتتتترح الكبري لتراف ي ) (10)
(10/229.) 
  قوفتني مكرر يف )و(.ما بني امل (11)
 (.4/600وهو امل تقد. انظر: اجملقوع ) (12)
 (.4/598وهو امل تقد. انظر: اجملقوع ) (13)
 يف )و(: )يتآدى(. (14)
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 .(3)(2)[فَل] ال: وإْن قتنا، كفع رد هذا يف اجلواب   ؛(1)[تتآدى به] :قتنا
وحنوه من ال صتتتتاة  ,(5)(4)[املاخور]وُيرتك جواب ستتتتَلم صتتتتاحب  :  قال يف ا حياء
 .(6)لغريهأو  نوً ا من الزجر لهإذا ظنَّ أنَّ يف تركه 

   سَلم, سواء كانال  ]و تيك   :وصفُة الرد أن يقول
ُ
واحدا أو مجا ة, ويكفي   ست ِّ امل

أو  ،و تيك : فيقول، وأْن ينك ِّر الستتتتتتتتتتتتتتَلم، و تيتتتَك الستتتتتتتتتتتتتتَلم (7)[يف الواحتتتد أن يقول
األوى الت ريف لكنَّ ، نكَّرهأو   ستتتتتتتتتتواٌء كان املبتدُئ  رَّف ستتتتتتتتتتَلمه،  ستتتتتتتتتتَلمٌ  (8)[ تيكَ و ]

 .(9)فيهقا
ستتتتتتتتتتتتتَلًما : وجيو  نصتتتتتتتتتتتتتبه فيقول،  ال ينو ِّنأو    فَل َفرق فيهقا بني أن ينو ِّن  وإذا نكَّر

 .(10)أ  ستقُا  تيَك سَلًما؛  تيكَ 
 (11) وهو املنصتتتتتتتوص-أصتتتتتتتحهقا  ؛  فوجهان،  تيك  الستتتتتتتَلم: وقال،  ولو ترَك الواو

 

بتتته( بتتتدون تنقيط يف مجيع احلروف, ول تتتل  ىاادبيف )ط(: )إبذن وبتتته( ابلتنقيط, ويف )و(: ) (1)
 الصحيح ما أثبتناه.

 )ط(.ما بني امل قوفتني ساقط من  (2)
وإن أراد أن جيتس فيقن ب ده  خن مل يستتق وا ستتَلمه  "(: 14/146ل املاورد  يف احلاو  )قا (3)

املتقدم، ففيه وجهان: أحدمها: أن ستنة الستَلم  تيه  قد ستقطا ابلستَلم  تع أوائته ، ألهن  مجع 
فرض الكفاية واحد فإن ستتتتتت   تيه  كان أداب، ف تع هذا إذا أحد أهل املستتتتتجد رد  تيه ستتتتتقط به  

 ن مجي ه . والوجه الثاين: أن ستتتنة الستتتَلم ابقية  تيه فيقن مل ينتشتتتر فيه  ستتتَلمه إذا أراد اجلتوس 
وقال فيه    ",بينه  ألهن  بستتتتتتتتتتتتَلمه أخص، ف تع هذا ال يستتتتتتتتتتتتقط فرض الرد  ن األوائل برد األواخر

الكفاًي   تع الضتتترب الثاين: أن يكون الستتتَلم  تع مجا ة فرده من فروض "(: 14/147أيضتتتا )
 .". وال يسقط الفرض  نه  برد هريه تتك اجلقا ة..

 يف )و(: )املاجور(. (4)
 (.2/857امل ج  الوسيط )  انظر: بيا الريبة وجمقع أهل الفس  والفساد. (5)
 (.2/170ا حياء ) (6)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (7)
 يف )ط(: ) تيك(. (8)
(. والنج  الوهاج 10/228(. والروضتتتتتتتتتتتتة )373 -11/372لتراف ي )انظر: الشتتتتتتتتتتتترح الكبري  (9)
 (.8/51(. وهناية احملتاج )17 -6/16(. ومغين احملتاج )4/183(. وأسىن املطالب )9/300)
 (.9/225انظر: حتفة احملتاج ) (10)
 (.146 -1/145انظر: األم ) (11)
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 (4)والقتاضتتتتتتتتتتتتتتي  (3)وكتذا قتال هو  ,(2)جيزئال : وقتال املتويل،  (1)أنته جيزئ  -وقطَع بته مجتا تةٌ 
وبنيتا  تيته أنته لو تَلقع اثنتان فقتال ، من هري واو ,الستتتتتتتتتتتتتتَلم  تيك : فيقتا إذا قتال جميبًتا

 (5)[بل هو]، مل حيصتتتتتتتتتتتتتتل اجلوابُ   ؛فقال له اآلخر مثته، ستتتتتتتتتتتتتتَلٌم  تيك :  أحدمها لآلخر
ا ابلستتتتتَلم  ئمبتد ، مها كذلك مً ااستتتتتَلمكقا لو وقَع ،  وجيب  تع كلٍ  منهقا الرد, أيضتتتتتً

فإذا وقع متآخرًا كان جوااًب وال ،  هذا التفُظ يصتتح جواابً :  وقال وأنكَره أبو بكر الشتامتي
 .(7)وهذا الصحيح :قال النوو . (6)جيب ب ده  تع كلٍ  منهقا جواب 
، و تيك  الستتتتتتَلم: فيقا إذا قال املبتدئ  (9)واملتويل  ,(8)وقد اختتَف كَلُم القاضتتتتتتي

وقد حصتتتتتتتَل اجلواُب ، هو ستتتتتتتَلٌم يستتتتتتتتح  جواابً :  فقال القاضتتتتتتتي،  مثته  (10)اآلخرفقال 
وهو بناء منه  تع أنَّه   .بغري واٍو مل يكن جواابً ،  تيك  الستتتتتتتتتتَلم: ولو قال اجمليبُ ، بذلك 

فتتإذا تركهتتا ، وجيو  أْن يكوَن وجتتُه املنع أنَّ املبتتتدئ أتع ابلواو، البتتد يف اجلواب من الواو
 .حيَّاه مبثل حتيتهاجمليُب مل يكن 

فَل يستتتتتتتتتتح  به ،  ال يصتتتتتتتتتتح ابتداءً ، و تيك  الستتتتتتتتتَلم:  قوُل املبتدئ :وقال املتويل

 

 (.228 -10/227وروضة الطالبني ) .(4/596اجملقوع )وهو امل تقد. انظر:   (1)
لرف ة يف كفاية . وقد قال ابن اما يت ت  ابلستتتتتتتتتتتَلم من تتقة ا ابنة مل أجده مطبو ا وال خمطوطا (2)

ال طف ال أن يقول: و تيتك الستتتتتتتتتتتتتتَلم؛ فتو ترك واو   -كقتا قتال املتويل-وأقتته "(: 3/439النبيته )
 ."يكون جميباً 

 .مطبو ا وال خمطوطاما يت ت  ابلسَلم من تتقة ا ابنة مل أجده  (3)
لو قال الشتتت(ص ابتداء:  تيك  الستتتَلم؛ ال (: "3/440الذ  وجدته ما قاله يف كفاية النبيه ) (4)
 ."ستح  اجلواب، قاله القاضي احلسنيي
 يف )ط(: )وهو(. (5)
 .(10/228وروضة الطالبني ) .(4/597)اجملقوع   (6)
قتا: قد قاله أيضا مي(ه فإنه قال فيها: "  ,(10/228. وانظر: الروضة )(4/597)اجملقوع    (7)

القاضي حسني، لكن أنكره الشامي فقال: هذا يصتح لتجواب، فإن كان أحدمها ب د اآلخر كان 
 ."، وتفصيته حسن وينبغي أن جيزم بهجوااب، وإن كايف دف ة، مل يكن جوااب، هذا كَلم الشامي

أحتتدمهتتا ب تتد اآلخر قتتال القتتاضتتتتتتتتتتتتتتي واملتويل هو  ولو وقع كَلم ": (4/597قتتال يف اجملقوع ) (8)
ولو تَلقع  "(: 10/228وقال يف الروضتتتتتتتتة ). "كوقو هقا م ا فيجب  تع كل واحد جواب اآلخر

رجَلن فستتتتتتتتتتتت  كل واحد  تع صتتتتتتتتتتتاحبه، وجب  تع كل واحد منهقا جواب اآلخر، وال حيصتتتتتتتتتتتل 
 ."ضا مي(ه القاضي حسني: قد قاله أياجلواب ابلسَلم، وإن ترتب السَلمان، قاله املتويل. قتا

 .ما يت ت  ابلسَلم من تتقة ا ابنة مل أجده مطبو ا وال خمطوطا (9)
 ب(./194) (10)
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فتتإهنتتا قتتد ، أبْن يقوهلتتا اجمليتتبُ  عكتفمتتتتتتتتتتتتتترطنتتا الواو يف اجلواب أْن يُ  وينبغي إذا .(1)جوااب
. ستتتتتَلم: واحلديث أنه يكفي يف الستتتتتَلم ورد ِّه أْن يقول اآليةوظاهر  ، هوهو مراد،  حُتذف

 .(2) تيك : ويكون اخلُر حمذوفًا تقديرًا
وظتاهُر كَلمه  أنته ،  ورمحتُة   وبركتاتته: وُيستتتتتتتتتتتتتتتحتبُّ أْن يقول اجمليتب يف ستتتتتتتتتتتتتتَلمته

 (4)[كَلم]وظاهر  ،  الرمحة والركة  ةوإْن كان املبتدئ أتع بتفظ  ,(3)و تيك  السَلم:  يكفي
 ، (5)الروًيين أنه جيب رد مثل االبتداء مطتًقا

ُ
 . تِّ سْ هذا يف الرد  تع امل

ا الرد  تع الكتتتتتافر فَل يُزاد  تع قولتتتتته ، و تيك  :أو ،و تيتتتتتكَ أو  ، تيتتتتتكَ : أمتتتتتَّ
ورمحة   : وال يقول  ,(7)و تيك  السَلم:  أنه يقول:  وفيه وجهٌ   .(6)لتجقا ة  تع املذهب

 .عياجلق (9)[بضقري]، و تيك : جُياب الواحد بقولهوال  ,(8)اتفاقًا ,وبركاته
 .(11)مل يكن جوااًب اتفاقًا ؛(10)بتفظِّ السَلم وال ولو قال اجمليُب من هري  طفٍ 

وهو - أحتتتدمهتتتا ,ابل طف من هري تتفٍظ ابلستتتتتتتتتتتتتتَلم فوجهتتتان، و تيك : ولو قتتتال

 

 .ما يت ت  ابلسَلم من تتقة ا ابنة مل أجده مطبو ا وال خمطوطا (1)
 ىب نب مب زب رب يئُّى قوله ت اى:  إل ته يشري  (2)

 حج مثُّ[ يف ابتداء السَلم, ويف رد ه بقوله ت اى:  10]يونس:   اآلية  َّمث رتيب

[. ومل أجد حديثا 69]هود: اآلية    َّمض مسخس حس جسمخ جخ مح جح مج
 يدل  تع االكتفاء به.

(. والتروضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 4/595(. واجملتقتوع )373 -11/372انتظتر: الشتتتتتتتتتتتتتترح التكتبتري لتتترافت تي ) (3)
(10/228.) 
 ما بني امل قوفتني مكرر يف )و(. (4)
 (.13/209حبر املذهب ) (5)
 تقدم نقل امل تقد. (6)
 (.4/604انظر: اجملقوع ) (7)
 (.9/229انظر: النج  الوهاج ) (8)
 يف )و( كتقة هري واضحة. (9)
 أبن يقول: ) تيك( أو ) تيك (. (10)
 (.10/228(. والروضة )4/596انظر: اجملقوع ) (11)
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 .(2)أنه جوابٌ : وأظهرمها ,(1)أنه ليس جبوابٍ  :-اختياُر ا مام
ليتحق   ,فتإْن متتتتتتتتتتتتتتتكَّ فيته أ تاده، كقتا يف االبتتداء،  وُيشتتتتتتتتتتتتتترتط يف اجلواب ا مستاع

وأْن يكون متصتتتتتتتتتتتتتًَل ابلستتتتتتتتتتتتتَلم االتصتتتتتتتتتتتتتال املشتتتتتتتتتتتتترتط بني ا جياب والقبول يف ، ا مساع
 .(3)ال قود

 .(4)حيتقل وجهني؟ هل يستتقط فرُض الرد بطول الزمان ومبضتتي أًيم: وقال الروًيين
 .فواتهوالظاهر أنَّ مراده سقوط 

وجَب الردُّ  ؛ تع لستتتان رستتتولأو  كتاب ب،  وإذا بتغه ستتتَلُم َمن أرستتتَل إليه ستتتَلمه
ا,  تع الفور و تيه الستتتتَلم ورمحة  و تيكَ : فيقول، وُيستتتتتحبُّ أْن يردَّ  تع الرستتتتول أيضتتتتً
 .(5)  وبركاته

 .(6)وجَب  تيه الرد ؛حائطٍ أو  ولو يفداه إنسان ابلسَلم من ختفِّ سرتٍ 
 .(7)وجيقع يف جوابِّ سَلم األص  بني التفظ وا مارة

فتو مجَع بينهقا فحستتتتٌن كقا ،  وال يكفي رد الناط  هبا  ,(8)واألخرس يَتُردُّ اب متتتتارة
 .االبتداء بهيف تقدَّم يف اجلقع 

 

ولو قال اجمليب:  تيك ، فالرأ   نديف أال يكتفع هبذا...  (: "17/420قال يف هناية املطتب )  (1)
وقال ب ض أصتتتتتتتحابنا: إذا قال اجمليب:  تيك , من هري  طف، مل يكن جواابً، وإن قال: و تيك ، 

 ."كان جواابً مسقطاً لتفرض
. وانظر: الشتتتتتتتترح الكبري  "جيز (: "فإن قال: و تيك , وستتتتتتتتكا؛ مل8/51قال يف هناية احملتاج ) (2)

...والثتاين: أنته جواب ال طف ويتدل  تيته  "(, فتإنته قتال: 4/596(. واجملقوع )11/372لتراف ي )
النيب صتتتتتتتتتي    تيه وستتتتتتتتت  بتحية   حديث أيب هريرة يف قصتتتتتتتتة إستتتتتتتتَلمه قال " كنا أول من حىي

 (.10/228. والروضة )"اه مست  هكذا من هري ذكر السَلمالسَلم فقال  تيك ورمحة   " رو 
  -10/226(. والروضتتتتتتتتتتتتتتتة )4/594(. واجملقوع )11/373انظر: الشتتتتتتتتتتتتتترح الكبري لتراف ي ) (3)

227.) 
 (.2/309حبر املذهب ) (4)
 (.4/594انظر: اجملقوع ) (5)
 (.10/227(. والروضة )11/373: الشرح الكبري لتراف ي )انظر (6)
(. والتروضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 4/594(. واجملتقتوع )374 -11/373انتظتر: الشتتتتتتتتتتتتتترح التكتبتري لتتترافت تي ) (7)
(10/227.) 
 (.10/227(. والروضة )11/374انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (8)
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 ؛وقصتتتتَد الرد  تع مجي ه ، و تيك  الستتتتَلم: فقال، ولو ستتتتتَّ   تيه مجا ٌة متفرقني
 .(1)كقا لو صتع  تع جنائز صَلًة واحدةً ،  أجزأه

ُمَّ  حال بينهقا متتتتتيءأو   ، تع إنستتتتتاٍن فآجابه وفارقه ولقيه  ن قربٍ  (2)ولو ستتتتتتَّ 
 .(4)(3)ولو تكرَّر ذلك مرارًا يف  مٍن قريبٍ  ,ست ِّ   تيه  ند كل لقاءٍ فالسُّنَّة أْن يُ  ؛اجتق ا

 

 (.10/228(. والروضة )4/597)(. واجملقوع  11/373انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (1)
 أ(./195) (2)
 (.4/598انظر: اجملقوع ) (3)
( صتتتتتتتحيح الب(ار ، كتاب: األذان، ابب: وجوب القراءة لإلمام واملآموم يف الصتتتتتتتتوا  كتها يف 4)

. وصتتتتتحيح مستتتتتت ، كتاب: 757( رق  احلديث: 134احلضتتتتتر والستتتتتفر وما جيهر فيها وما خيافا )
الستتتتتتنن أليب داود  . و 397( رق  احلديث: 1/297م ك من القر ن )الصتتتتتتَلة، ابب: اقرأ ما تيستتتتتتر  

( رق   4/351، كتاب: األدب، ابب: يف الرجل يفارق الرجل م يتقاه أيستتتتتت   تيه؟ )الستتتتتجستتتتتتاين
 .186( رق  احلديث: 1/361. وصححه األلباين يف الستستة الصحيحة )5200احلديث: 
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أنه   (1)[أو ُيظن],  يف بيان األحوال اليت ال ُيشاارع فيها االبتدااب سلسااال   فصاال  
 :فقن ذلك ، ال ُيشرع فيها
وقال ،  ُيكره السَلم  تع املصتي  :(4)واملتويل  (3)والغزايل  (2)قال ابن الصَّبَّا ،  الصَلة

 :و تع هذا فآوجه ,(5)ال مُينع من السَلم  تيه: اجلقهور
وال ، لتفظاب (6)]ال[ ،وال ب د الفرا ، يستتتتتتتتتتتتتتح ُّ جوااًب يف احلالأنه ال :  أصتتتتتتتتتتتتتحها

 ؛فإْن ردَّ فيها ابلتفظ  ,(8)(7) تيه ُنصَّ ،  وُيستتتتحب أْن يردَّ يف الصتتتَلة اب متتتارة,  اب متتتارة
وإْن  . تع الصتتتتتحيح ,وإالَّ فَل،  إْن  ت  حترميه  بطتْا صتتتتتَلته ؛ تيك  الستتتتتَلم: فإْن قال

 .(10)(9)مل تبطل ؛ تيه: قال
، وكذلك حيصتتتتتتتتل الرد به ، أبنه خطاب  دمي  (11)وا رتَض  تيه صتتتتتتتتاحُب الذخائر

 

 يف )ط(: )والظن(. (1)
 املطبوع من الشامل البن الصبا .مل أجده يف  (2)
 ."ال ينبغي"(: 7/14قال يف الوسيط ) (3)
 .ما يت ت  ابلسَلم من تتقة ا ابنة مل أجده مطبو ا وال خمطوطا (4)
 (.4/105وهو امل تقد. انظر: اجملقوع ) (5)
(6) .)  يف )ط(: )إالَّ
ويستتتتحب أن يرد يف الصتتتَلة اب متتتارة نص  تيه  (: "610 -4/609قال النوو  يف اجملقوع ) (7)

وجيو  أن جييب يف (: "10/232, وقال يف الروضتتتتتتتتتتتتتة )"يف القد , ومل خيالفه يف اجلديد الشتتتتتتتتتتتتتاف ي  
والشرح   (.2/87(. والبحر )8/121. وانظر: خمتصر املزين )"َلة اب مارة، نص  تيه يف القد  الص

 (.2/291الكبري )
د  تيتته يف احلتتال اب متتتتتتتتتتتتتتتارة؛ رد  تيتته ب تتد الفرا  لفظتتا. انظر: اجملقوع  وهو امل تقتتد, فتتإن مل ير  (8)
 (.10/232(. والروضة )609, 4/103)
ويستتتتحب أن يرد يف الصتتتَلة اب متتتارة نص  تيه  (: "610 -4/609قال النوو  يف اجملقوع ) (9)

وجيو  أن جييب يف (: "10/232, وقال يف الروضتتتتتتتتتتتتتة )"يف القد , ومل خيالفه يف اجلديد الشتتتتتتتتتتتتتاف ي  
والشرح   (.2/87(. والبحر )8/121. وانظر: خمتصر املزين )"  الصَلة اب مارة، نص  تيه يف القد 

 (.2/291الكبري )
 (.10/232(. والروضة )610 -609, 4/103وهو امل تقد. انظر: اجملقوع ) (10)
وتفقه  , ستتتتتتتطان املقدستتتتتتي( هو أبو امل ايل, جمتي بن مُجيع بن جنا امل(زومي, تفقه  تع الفقيه 11)

تويف ستتنة سستتني وسستتقائة. ,  تيه مجا ة ومنه  ال راقي متتارح املهذب وتوى قضتتاء الدًير املصتترية
وطبقا  الشتاف ية البن قاضتي متهبة   .(278 -7/277)طبقا  الشتاف ية الكرى لتستبكي  انظر:  

(1/321- 322.) 
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 .(2)أبس ابلرد ابلتفظ ب د الصَلة (1)]وال[
 .أنه جيب الرد اب مارة يف الصَلة: واثنيها
 .وقد مرَّ ذلك يف كتاب الصَلة، (3)[ب دها]أنه جيُب الرد ابلتفظ : واثلثها

 .(5) تع الصحيح (4)[تبطل]مل  ؛اب مارةولو كان أخرس فردَّ 
، واملقي  واملؤذن،  ال قرةأو   املتيب يف احلج  ؛وأحل  ابملصتتتتتتتي يف كراهية الستتتتتتَلم  تيه

 .(6)لكنه  يردونه ابلتفظ
 .(7)ويف رده كَلٌم مرَّ يف اببه، وُيكره السَلُم  تع اخلطيب

، بل القرُب منه، احلاجةفَل ُيستتتتحب الستتتَلم  تع قاضتتتي  ،  قضتتتاُء احلاجة:  ومنها
وُيكره لقاضتتتتتتتتتتتتي  .فإْن ف ل مل يستتتتتتتتتتتتتح  الرد يف احلال،  ومكاملته ب يد من األدب واملروءة

احلتالتة حتالتة  (8)[هبتذه]ويتتحُ  ، وال جيتب ب تد الفرا   تع الصتتتتتتتتتتتتتتحيح، احلتاجتة الرد فيهتا
 .(9)اجلقاع

فَل ُيستتتتتتتتتتتتتتتحتب لداخل احلقتام أْن يستتتتتتتتتتتتتتت ِّ   تع َمن  ،  حالة كونه يف احلقتام:  ومنهتا
، بل يستتتكا إْن أجاب هريه، ب بتفظِّ الستتتَلممل جيَُ :  قال يف ا حياء ؛إْن ف لَ ف  ,(10)فيه

،  تافتاك  : وال أبس أْن يصتتتتتتتتتتتتتتتافَح التداختل ويقول: قتال .فتاَك  ُ ا ت : فتإْن أجتاَب قتال

 

 يف )و(: )فَل(. (1)
ويف )التذختائر( أنته حكع  ن  (: "20/151) يف )اهلتدايتة  تع أوهتام الكفتايتة( قتال االستتتتتتتتتتتتتتنو  (2)

الشتتاف ي أن الرد اب متتارة يف الصتتَلة مكروه. م قال: وال جيب الرد يف هذه احلالة، وال ب د الستتَلم 
 ."ف ي  تع كراهة السَلم  تع اخلطيبحبال، ألن السَلم مل يكن مشروً ا، بل قد نص الشا

 امل قوفتني ساقط من )و(.ما بني   (3)
 يف )و(: )ببطل(. (4)
 (.1/292وهو امل تقد. انظر: الروضة ) (5)
 (.10/232(. والروضة )611 -4/610وهو امل تقد. انظر: اجملقوع ) (6)
 أ(, من نس(ة الستيقانية )س(./49) اجملتد الثاين, لوحة (7)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (8)
 (.611, 4/608(. واجملقوع )11/371امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي )وهو   (9)
 (.4/609(. واجملقوع )11/371وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (10)
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 .(2)(1)بتداء الكَلمال
ستتتتتتَّ   تيه امرأة أجنبية مجيتةأْن يكون :  ومنها

ُ
خُياف من الستتتتتَلم  تيها االفتتان   امل

، فإْن ستتتتَّ  كلٌّ منهقا ال يستتتتح  الرد،  فيحرم الستتتَلم، صتتتبيًّا أجنبيًّا هبذه الصتتتفةأو    ،هبا
جتا  أْن ، فتإْن كتانتا  جو ًا ال يُفتنت هبتا، (3)ليس هلتا أْن تيتبَ : وقتال ا متام، بتل ُيكره

 .(4)ووجَب الردُّ ، منهقا  تع اآلخريست ِّ  كلٌّ 
إذا مل ، أجانب لواملرأة  تع مجا ة رجا،  نستتوة أجنبيا    ويستتت ِّ  الرجُل  تع مجا ة

ف  تع كلٍ  من الصنفني فتنةخيُ 
(5). 

 . تع الناس يف حال امتغاهل  مب امَلهت  وم ايشه  (7)[السَلم] ُيكره (6)[ال]و 
 .امل امتة كقا مرَّ يف النكاحو  مكاملة املرأة لغرض تو 

 

 (.1/139ا حياء ) (1)
 (.10/232امل تقد أنه يستحب الرد. انظر: الروضة ) (2)
 (.17/421هناية املطتب ) (3)
ولو ستتتت  رجل  تع امرأة أو امرأة  تع رجل فإن (: "601 -4/600قال النوو  يف اجملقوع ) (4)

كان بينهقا حمرمية أو  وجية أو كانا أمته كان سنة ووجب الرد وإال فَل جيب إال أن تكون  جو ا  
ولو ستتتتقا  تيه كره   جيز هلا الرد  خارجة  ن مظنة الفتنة قال املتويل وإذا ستتتت   تع متتتابة أجنبية مل

 (.10/230(. والروضة )11/374. وانظر: الشرح الكبري لتراف ي )"له الرد  تيها
ولو كان النساء مج ا فست   تيهن الرجل أو كان الرجال (: "4/601قال النوو  يف اجملقوع )  (5)

 ."وال  تيهن وال  تيها فتنةف  تيه  مج ا كثريا فستقوا  تع املرأة الواحدة فهو سنة إذا مل خي
, وُمثبا يف )و(, ومل أجد َمن نصَّ  تع كراهته من (طما بني امل قوفتني ساقط من )  (6)

أخريف إسحاق بن  بد   بن أيب طتحة، أن "(:  323الشاف ية, وقد روى مالك يف موط ه )
م ه إى السوق، قال: وإذا  الطفيل بن ُأيَب ِّ بن ك ب أخره، أنه كان أيخ  بد   بن  قر، فيغدو

هدويف إى السوق مل مير  بد   بن  قر  تع َسقَّاٍط وال صاحب بيع وال مسكني وال أحد إال 
قال الطفيل بن أيب بن ك ب: فج ا  بد   بن  قر يوما، فاستتب ين إى السوق،   ست   تيه.

 ن الستع وال تساوم هبا وال تتس   قال: فقتا: ما تصنع يف السوق وال تقف  تع اْلبَتي ِّعِّ وال تسآل
وكان الطفيل ذا  -ًي أاب بطن   :يف جمتس السوق؟ اجتس بنا ههنا نتحدث، فقال  بد   بن  قر

وأورده األلباين يف )صحيح األدب املفرد(   ",، إ ا نغدو ألجل السَلم، نست   تع من لقينا-بطن
(385- 386). 
 يف )و(: )الناس(.( 7)
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ورأى ا مام محته   ,(2)فَل ُيستتتتتتنُّ الستتتتتتَلم  تع اآلكل، ابألكل (1)املشتتتتتتغول:  ومنها
وقَع ب د ابتَل ها وقبل وضتتع لققٍة أخرى  (3)[فآما إذا]،   تع ما إذا كانا التققة يف فيه

 .وجيو  أْن جير   تع إطَلقه .انتهع. (4)املنع هفَل يتوج ؛يف الف 
يف  (5)فقد قال ا مام أبو احلستتتتتتتتتتتتتن الواحد ، وأمَّا الستتتتتتتتتتتتتَلُم يف حالة قراءة القر ن

استتآنف   ؛وإْن ردَّ ابلتفظ،  فإْن ستتَّ  كفع الرد اب متارة،  ترُك الستَلم  تيه اأَلْوَى : تفستريه
 .(7)وجيب الرد ابلتفظ،  أنه يست ِّ   تيه  وامل(تارُ   ,وهذا ض يف:  قال النوو .  (6)ةذست ااال
ا إذا كتتان مستتتتتتتتتتتتتتتغرقتتًا يف التتد تتاء: قتتال هو : فُيحتقتتل أْن يُقتتال، جمتقع القتتتب فيتته، وأمتتَّ

 .(8)واألظهر  ند  أنه ُيكره السَلُم  تيه، كاملشتغل ابلقر ن

 

 ب(./195) (1)
 (.10/232(. والروضة )4/609(. واجملقوع )11/371انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (2)
 ا مام.واملثبا من )و(, وهو املواف  ملا ذكره يف )ط(: )فإذا(,   (3)
 ."..فَل يب د أن يقال: يستح  ابلسَلم اجلواب.(: "17/421قال يف هناية املطتب ) (4)
, وإمام  تقاء , صتتتتتتتاحب التفستتتتتتتريالنيستتتتتتتابور  الواحد  تي بن أمحد بن حمقد   ,( ابو احلستتتتتتتن5)

التآويل, لزم األستتتتتاذ أاب إستتتتحاق الث تيب، وأكثر  نه، وأخذ  ت  ال ربية،  ن أيب احلستتتتن القهند   
التفاستتتتتتتري الثَلثة: البستتتتتتتيط, والوستتتتتتتيط,    الضتتتتتتترير. ومسع من: أيب طاهر بن حمقش وهريه ، صتتتتتتتنف

 وأليب احلستتتتتتتتتتتتن كتاب أستتتتتتتتتتتتباب النزول ليفه الثَلثة يف الفقه.وبتتك األمساء مسع الغزايل توا ,والوجيز
ستتتري انظر:   .قائةستتتنة ثان وستتتتني وأرب   بنيستتتابور, ، تويفكتاب التحبري يف األمساء احلستتتىنمرو ، و 

طبقا  الشتتتتتتتتتتتتاف ية الكرى لتستتتتتتتتتتتتبكي  و . (18/342(, )340 -18/339ء لتذهيب )أ َلم النبَل
(5/240- 241.) 
 (.7/24التفسري البسيط ) (6)
 (.4/611اجملقوع ) (7)
 (.38 -2/37األذكار ) (8)
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  :فروع 
مل يكن  ؛وهتَب  تع ظنه أنه لو ستتتتتتتَّ  مل يُردَّ  تيه مجعٍ أو    إذا مرَّ إبنستتتتتتانٍ :  أحدها

 .(1)بل ُيستحب له السَلم، السُّنَّةذلك  ذرًا يف تركِّ هذه 
َن ستتتتَ 

ستتتتتَّ   تيه من اجلواب   ؛يُردَّ  تيه (2)[فت ]تَّ  وُيستتتتتحب مل
ُ
:  فيقول، أْن يرئ امل

، فإنه ُيستتتقِّط به حقه, وحنوه،  "ج تته يف حلٍ  منه"  :أو  ،"أبرأته من حقي يف رد الستتتَلم"
 .(3)بتتطفٍ  ."واجٌب  تيك إْن أمكَن رد السَلم فإنه " :واألحسن أْن يقول له

َن دخل بيته أْن يستتتتتتتت ِّ   تع أهته:  الثاين
ن دخل بيًتا، ُيستتتتتتتتحبُّ مل

َ
مستتتتتتتجًدا أو  ومل

الستتتَلم  تيك  ، الستتتَلُم  تينا و تع  بادِّ   الصتتتاحلني: أْن يستتتت ِّ  فيقول،  ليس فيه أحد
 .(4)أهل البيا ورمحة   وبركاته

 .(6)ُمَّ يست ، (5)[ويد و]، قبل دخولهوُيستحب أْن يسقي   : قال النوو 
الستتتتتتتتتتتتتتَلم  تع   ابلستتتتتتتتتتتتتتَلم إذا أمكن -من اجلقع-ُيكره أْن خيصَّ طتائفتة : الثتالتث

 .(7) مجي ه
لو ستتتتتتتتتتتتتتتَّ  رجتٌل يف جمتٍس مرتني فينبغي أْن يُتزَم اجلواب  : (8)[الروًيين]قتال : الرابع

 واحدٌ   (9)يكفيه جرانٌ   ؛واحدةهوين يف صتتتتتَلٍة  كقا لو ستتتتتها ستتتتت ،  ويكون جوااًب هلقا، مرة
 تيه فرٌض : حُيتقل أْن يُقال ؛ كستتتتتتتتتتتتهأو   فإْن قصتتتتتتتتتتتتَد به جواب األول دون الثاين،  هلقا
إْن نوى الرد  نِّ األول مل يتزمتتته لتثتتتاين : وحُيتقتتتل أْن يُقتتتال، ال: وحُيتقتتتُل أْن يُقتتتال،  خر

وهو كقتتا لو أحتتدَث أحتتدااًث ، الرد ل ول (10)[هيتزمتت ]الثتتاين  نوإْن نوى الرد  ، متتتتتتتتتتتتتتيء
 

 (.4/613وهو امل تقد. انظر: اجملقوع ) (1)
 يف )و(: )ومل(. (2)
 (.615 -4/614وهو امل تقد. انظر: اجملقوع ) (3)
(. والروضتتتتتتتتتتتتتتتتة  4/612(. واجملقوع )11/374وهو امل تقتتد. انظر: الشتتتتتتتتتتتتتترح الكبري لتراف ي ) (4)
(10/231.) 
 (, ول ل الصحيح ما أثبتناه.اويد و يف النس(تني: ) (5)
 (.10/231روضة الطالبني ) (6)
 (.10/229(. والروضة )4/597وهو امل تقد. انظر: اجملقوع ) (7)
 يف )ط(: )النوو (, ومل أجده  نده. (8)
 (.159م ج  لغة الفقهاء )  انظر: اجلران: التكقيل. (9)
 يف )ط(: )يتزم(. (10)



 

 

 

183 

 

 اجلواهر البحرية

ولو كان ردَّ  تيه قبل أْن ُيستتتتتتتتتتتت ِّ  اثنًيا مل يتزمه   .(1)ونوى بوضتتتتتتتتتتتوئه رْفَع أحدمها دون هريه
 .هري مشروع (2)ألنه؛ لتثاين ميءٌ 

ال أصتتتتتتتتتتتتتتتل  ؛أطتاَل  ُ بقتاءك :وهي، التحيتة ابلطَّتبقتة: قتال املتويل وهريه: اخلتامس
ا هبت  أوُل َمن كتتب: وقتال ب ضتتتتتتتتتتتتتته  .الستتتتتتتتتتتتتتتف  تع كراهتهتاوقتد نصَّ مجتا تٌة مَن   ,(3)هلتا

 .(5)ورخَّص فيها ب ُض الستف، (4)وهي حتيته ، الزيفدقة
ام: قتتالوا كَ : بقولتته والتحيتتُة  نتتد اخلروج من احلقتتَّ ال أصتتتتتتتتتتتتتتتتل  ؛وحنوه، طتتاَب محتتَّامتتُ

وحنوه من ، أدام  ُ لتَك الن ي : قتال لصتتتتتتتتتتتتتتتاحبته حفظًتا لوده ولكن ل: قتال النوو   .(6)هلتا
 .(7)فَل أبَس إْن ماء   ؛الد اء

ام: (9)والروًيين (8)قتال املتويل َطُهْرَ  فَل : وُرو  أنَّ  تيتًّا قتال لرجتٍل خرج من احلقتَّ
 هَلَّ أجبَا أمري املؤمنني: فقال لترجل، يهود ٌّ   (رضتتتتي    نه)وكان مع  تيٍ  ، جنستتتتاَ 
خذوها ولو من أفواه ، احلكقُة ضتتتتتتتالة املؤمن: فقال  تيٌّ ؟ ستتتتتتت دَ  فَل متتتتتتتقياَ : فقتاَ 

 

 (.2/300حبر املذهب ) (1)
 أ : السَلم الثاين. و  أ ت . (2)
 .ما يت ت  ابلسَلم من تتقة ا ابنة مل أجده مطبو ا وال خمطوطا (3)
 أ(./196) (4)
روى مستتتتتتتت  يف صتتتتتتتحيحه  ن ابن مستتتتتتت ود رضتتتتتتتي    نه قال: قالا أم حبيبة: الته  مت ين  (5)

بزوجي رسول   صتع    تيه وست ، وأبيب أيب سفيان، وأبخي م اوية، فقال هلا رسول   صتع 
   تيه وستتت : »إنك ستتآلا   آلجال مضتتروبة، و اثر موطوءة، وأر اق مقستتومة، ال ي جل متتي ا  

ها قبتل حتته، وال يؤخر منهتا متتتتتتتتتتتتتتي تا ب تد حتته، ولو ستتتتتتتتتتتتتتآلا   أن ي تافيتك من  ذاب يف النتار،  من
و تذاب يف القر لكتان خريا لتك«. كتتاب: القتدر, ابب: بيتان أن اآلجتال واألر اق وهريهتا ال تزيتد  

, وقال النيب صتتع    تيه وستت  2663 ( رق  احلديث:4/2051وال تنقص  قا ستب  به القدر )
صتتحيح ) رضتتي    نه: الته  أكثر ماله وولده، وأطل حياته، واهفر له. صتتححه األلباين يف ألنس

 (.244 -243) (االدب املفرد
مستتتتتتتتتتتتتتآلتة: قتال أبو ستتتتتتتتتتتتتت تد املتويل: التحيتة  نتد اخلروج من (: "2/60قتال النوو  يف االذكتار ) (6)

ي    نه( قال لرجل  احلقام أبن يقال له: طاب محامك؛ ال أصتتتتتتتتتل هلا، ولكن رو  أن  تيا )رضتتتتتتتتت 
 .يء"ا. قتا: هذا احملل مل يصح فيه مخرج من احلقام: طهر  فَل جنس

 (.2/60األذكار ) (7)
, وقتد تقتدم قريبتا نقتل النوو   متا يت ت  ابلستتتتتتتتتتتتتتَلم من تتقتة ا ابنتة مل أجتده مطبو تا وال خمطوطتا (8)

  ن املتويل.
 (.2/406حبر املذهب ) (9)
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 .(1)ومل يصحَّ فيه ميء: قال النوو  .املشركني
 :أو  ،قوَّاَك    :أو  ،ابلست ادة :أو  ,صتبَّحَك  ُ خبريٍ : إذا ابتدأ املار  فقال:  الستادس

 قُبالة د ائهلكن لو د ا له ،  مل يستتح  جواابً  ؛وحنوه ,ال أوحَش  ُ منك   :أو  ،حيَّاَك  
و دم البداءة به ، لت(تفه وإمهاله الستتَلم،  ريديب هريهأو    إالَّ أْن يريد ريديبه،  كان حستتًنا
 .(2)فيسكا

أنه ال ُيكره أْن يقول ا نستتتتتتتتتان   املذهب الصتتتتتتتتتحيح امل(تار:  قال النوو :  الستتتتتتتتتابع
، كافرينأو   مستقني (3)[نااألبو ]سواء كان ، ج تين  ُ فداكَ   :أو ،فداَك أيب وأمي:  لغريه

 وسواء كان 
َ
 .(5)كافرًاأو   به مستًقا (4)[فد ُّ ]امل

 .(6)ج تين   فداكَ : وكرَه مالك 
 .(7)َدي ِّنأو  ،وال أبس بقول ذلك لرجٍل جتيلِّ ال ت : قال النوو 

وينبغي أْن حيرتَ  ،  جمقع  تيها  (8)املصتتتتافحُة  ند التَلقي ستتتتنةٌ :  قال النوو : الثامن
ه حرام كنظره،  مصتتتتتافحة األمرد احلستتتتتن الوجهمن   ؛وُيستتتتتتحبُّ مع املصتتتتتافحة .فإنَّ مستتتتتَّ

 .(9)والد اء ابملغفرة وهريها، لوجهابالبشامُة 
وال يُغرت مبَن يف تتته خن ، وُيكره حيُن الظهر يف كتتل حتتاٍل لكتتل أحتتدٍ : قتتال املتويل

 

 (.2/60األذكار ) (1)
 (.2/60األذكار ) (2)
 يف )ط(: )ألبوين(, واملثبا من )و(, وهو املواف  ملا ذكره النوو . (3)
 لتنوو .األذكار (, واملثبا من املقتدىيف النس(تني: ) (4)
 (.2/286األذكار ) (5)
 (.24/265اجلامع ملسائل املدونة البن يونس ) (6)
 (.4/643اجملقوع ) (7)
( ستتنن الرتمذ ، أبواب االستتت ذان واآلداب  ن رستتول   صتتتع    تيه وستتت ، ابب: ما جاء 8)

. وستتتتتنن ابن ماجه، كتاب: األدب، ابب: املصتتتتتافحة 2728( رق  احلديث: 5/75يف املصتتتتتافحة )
(  6/228)وحستنه األلباين يف صتحيح وضت يف ستنن الرتمذ   .3702( رق  احلديث: 2/1220)

 .2728رق  احلديث: 
 (.2/68(, )2/66األذكار ) (9)
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 .(2)(1)]وصَلح[يُنسب إى  تٍ  
وهتذا ال :  قتال النوو .  (3)لكن ال مُينع التذمي من إكرام املستتتتتتتتتتتتتتت  بته: وقتال الراف ي

وذلك  بادٌة خمتصتتتتتتة  ,ال جيو  ألحٍد أْن حيين ظهره مل(توقٍ : وقال البغو .  (4)يُواف   تيه
 .(5)ابهلل ت اى

إنِّ انتهع إى حتد ِّ أقتل الركوع فَل  (6)[الرؤوس]تنكيُس : وقتال الشتتتتتتتتتتتتتتي   ز التدين
 .(7)ُيكرَّم من املستقني نمل، وال أبس مبا ينقص  ن حد ِّ الركوع، كالسجود  ,يُف ل

أو   تقهأو   صتتتتتتتتتَلحهأو   فإْن كان ذلك لزهده،  رِّجتهأو   رأستتتتتتتتتهأو    وأمَّا تقبيُل يده
وإْن كان لغناه ودنياه ومتتتتتتتوكته  .استتتتتتتُتحب  ؛حنوها من األمور الدينيةأو    متتتتتتترفه وصتتتتتتتيانته

ال : وقتتال املتويل .(9)الكراهتتة (8)فقكروٌه متتتتتتتتتتتتتتتتديتتد ؛وجتتاهتته  نتتد أهتتل التتدنيتتا وحنو ذلتتك 
 .(10)جيو ُ 

ا تقبيتتُل ال   تع وجتته  وقُبتتتُة هريه من أطرافتته، ختتدَّ ولتتده الصتتتتتتتتتتتتتتغري وأخيتته لجتتُ رَّ وأمتتَّ
نَّة  ؛الشتتفقة والرمحة والتطف وحمبة القرابة فستتُ

وكذا قُبتة ولد   .أنثعأو  ستتواء كان ذكرًا، (11)
وال أبس بتقبيل ،  بل النظر إليه بشتتتتتتتتتهوٍة حرام،  فحراٌم اتفاقًاوإْن كان بشتتتتتتتتتهوٍة  ،  صتتتتتتتتتديقه

أمَّا امل انقة وتقبيل و   .وكذا م انقته  تع الصتتحيح،  الرجل وجه صتتاحبه إذا قدَم من ستتفره

 

 يف )و(: )أو صَلح(. (1)
 .ما يت ت  ابلسَلم من تتقة ا ابنة مل أجده مطبو ا وال خمطوطا (2)
 (.11/375الشرح الكبري ) (3)
التحيتة ابلطتبقتة وهي: أطتال   بقتاك، وحين  (: "10/233قتال النوو  يف روضتتتتتتتتتتتتتتة الطتالبني ) (4)

 ."الظهر، وتقبيل اليد ال أصل له يف الشرع، لكن ال مينع الذمي من ت ظي  املست  هبا
 (.2/111التهذيب ) (5)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (6)
 (.62كتاب الفتاوى لت ز )  (7)
 ب(./196) (8)
 (.10/236(. والروضة )4/636انظر: اجملقوع ) (9)
 .ما يت ت  ابلسَلم من تتقة ا ابنة مل أجده مطبو ا وال خمطوطا (10)
( رق  احلديث: 1122( صحيح الب(ار ، كتاب: األدب، ابب: رمحة الولد وتقبيته وم انقته )11)

ستتتتتت  الصتتتتتبيان وال يال . وصتتتتتحيح مستتتتتت ، كتاب: الفضتتتتتائل، ابب: رمحته صتتتتتتع    تيه و 5997
 .1392( رق  احلديث: 4/1785وتواض ه وفضل ذلك )
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 .(1)فإنه حرامٌ  إالَّ األمرد ,فقكروهان ؛الطفل والقادم من السفر الوجه هري
ينبغي :  ويف  خر  ,(2)إنه ُيكره:  فقد قال يف ا حياء يف موضعٍ   ؛وأمَّا إكراُم الداخل ابلقيام
 .(3)القياُم يف بَلٍد ا تاد أهتها

ُيكره :  لكنه قال  ,وهو يش ر جبوا ه  .ُيستحبُّ لتجتوس إكرام الداخل:  قال املتويلو 
 .(4)لترجل أْن يطقَع يف قيام القوم
ن يُرجع خريه: وقال الشتتتي   ز الدين

َ
، خُياف متتترُّه مَن املستتتتقنيأو   ،ال أبس به مل

وأمتَّا الكتافُر فَل يُقتام : قتال .ل َلَّ يؤد  إى ال تداوة (5)[يُقتامَ ]فتاألوى أْن  ؛فتإْن ريذى برتكته
يَف من متتتتتتتتتتتر ِّه ضتتتتتتتتتتترٌر  ظي   ، ُيكره القياُم له:  وقال النوو  ,(6)له إالَّ إْن خِّ

ُ
  تِّ ستتتتتتتتتتتْ وأمَّا امل

ن كان فيه  
َ
واليٍة أو   متتتترفٍ أو   صتتتتَلحٍ أو  من  ت ٍ   فضتتتتيتٌة ظاهرةفامل(تار أنه ُيستتتتتحب مل

ال لترًيء  ,ويكوُن هذا القياُم لتر وا كرام، رحٍ  مع ستتنأو  ,والدةأو    ,مصتتحوبٍة بصتتيانةٍ 
 .(7)وذكَر فيه أحاديث،  تع ذلك مضع الستُف واخلتف، وا  ظام

وكَلُم هريه من املتتآخرين  ,(8)وُيكره لترجتل أْن يطقَع يف قيتام القوم لته: قتال املتويل
 .(9)لظاهر األحاديث ,يقتضي حترميه

 

 (.10/236(. والروضة )638 -4/637وهو امل تقد. انظر: اجملقوع ) (1)
قال   والقيام مكروه  تع ستتتتتتتبيل ا  ظام ال  تع ستتتتتتتبيل ا كرام,"(: 2/205قال يف ا حياء ) (2)

أنس ما كان متتتتتت(ص أحب إلينا من رستتتتتتول   صتتتتتتتع    تيه وستتتتتتت , وكانوا إذا رأوه مل يقوموا ملا 
ي تقون من كراهيته لذلك, ورو  أنه صتتتتتتتتتتتتتتع    تيه وستتتتتتتتتتتتتت  قال مرة إذا رأيتقوين فَل تقوموا كقا  

أ مق ده من النار, تصنع األ اج , وقال صتع    تيه وست  من سره أن ميثل له الرجال قياما فتيتبو 
وقال صتتتتتع    تيه وستتتتت  ال يق  الرجل الرجل من جمتستتتته م جيتس فيه ولكن توستتتت وا وتفستتتتحوا, 

 ." ون  ن ذلك هلذا النهيوكانوا حيرت 
 (.2/305ا حياء ) (3)
 .ما يت ت  ابلسَلم من تتقة ا ابنة مل أجده مطبو ا وال خمطوطا (4)
 .ا من )ط(واملثبيف )و( كتقة هري واضحة,   (5)
 (.62كتاب الفتاوى لت ز )  (6)
 ( وما ب دها.2/73األذكار )(. و 4/635اجملقوع ) (7)
 . وقد تقدم هذا النقل  نه قريبا. ما يت ت  ابلسَلم من تتقة ا ابنة مل أجده مطبو ا وال خمطوطا  (8)
( رق   4/358)، كتاب: االدب، ابب: يف قيام الرجل لترجل الستتتتتتتنن أليب داود الستتتتتتتجستتتتتتتتاين( 9)

. وسنن الرتمذ ، أبواب صفة القيامة والرقائ  والورع  ن رسول   صتع    تيه 5229احلديث: 
= 
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وجيوُ  أْن يقَف الرجتتُل  تع رأسِّ ا متتام والوايل يف موضتتتتتتتتتتتتتتع احلرب : قتتال البغو 
 .(1)ومقام اخلوف
واجلريان واألصتتتتتتتتدقاء ستتتتتتتتتحب  ًيرة الصتتتتتتتتاحلني وا خوان تُ :  قال النوو :  التاستتتتتتتتع

 ومراتبه  ه خيتتف ابختَلف أحواهل وضتتتتتتتتتتتتتتبطتتتُ , وإكرامه  وصتتتتتتتتتتتتتتتته  وبره ، واألقتتتارب 
وُيستتتتتحب , ويف وقٍا ال يكرهونه، وينبغي أْن تكون الزًيرُة  تع وجٍه يرتضتتتتونه، وفراهه 

 .(3)إذا مل يش  (2)[ ًيرته]وأْن ُيكثَِّر ، أْن يطتَب من أخيه الصاح أْن يزوره
، وحنوه، مرحًبا:  وأْن يقول لتوارد  تيه، بتبيكَ   ؛إجابة َمن يفجاه ستتتتحبُّ يُ :  ال امتتتر

ن أحسن إليه (4)[يد و]وأْن 
َ
 .مل

خَلف ما لتناس  جيو  أْن يُْظهَِّر ا نستتتتتتاُن :  قال الشتتتتتتي   ز الدين: احلاد   شتتتتتتر
ا ألجتتتل ، وإ تتتا حيرم من املتتتداهنتتتة متتتا كتتتان  تع ابطتتتلٍ ، (5)والود، يبطنتتته  (6)[ددو الت]وأمتتتَّ
. فاألوى ف ته ؛فإْن خيَف التآذ  برتكه، وال أبس ابأللقاب احلستتتتتتتتتتتتتان: قال،  فَل  ؛والتقية

 .(7)حاجٍة ماسةأو  إالَّ لضرورةٍ  وال يُتقَُّب الكافر هبا

 

. وصتتتتتتتتتتتححه األلباين يف الستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتحيحة  2459( رق  احلديث: 4/638وستتتتتتتتتتتت ، ابب )
 .357( رق  احلديث: 1/694)
 .(11/92مرح السنة ) (1)
 يف )ط(: )بزًيرته(. (2)
 (.10/237(. وروضة الطالبني )2/73األذكار ) (3)
 ا(, ول ل الصحيح ما أثبتناه.يد و يف النس(تني: ) (4)
 أ(./197) (5)
 يف )ط(: )الرتدد(. (6)
 مل أجده يف ميء من كتبه. (7)
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  يف تشميت العاطس فصل  
 (1)[ طاستته]وُيستتتحب لكل َمن مسع ،  ُيستتتحب لت اطس إذا  طس أْن حيقد  

لته, وهو أن يقول لته: يرمحتك  , ويستتتتتتتتتتتتتتتحتب  (2)وحتده أن يشتتتتتتتتتتتتتتقتته, أ : ]يتد و[]
 .(4)وحنوه، يغفر   لكَ  :أو ،يهديك  : أْن جييبه فيقول (3)[لت اطس

احلقد هلل  تع : ولو قال، كان أحستتتتتتتتتتتن،  احلقُد هلل رب ال املني:  ولو قال ال اطس
 .(5)كان أفضل،  كل حال

 .(6)خبَلف السَلم، "يرمحك   ": وال يقول لتواحد
 .رمحك    :أو ،يرمحك   ُ : ولو  طَس مجٌع قال هل 

نَّة  ؛فتو قاله ب ض احلاضتترين،  تع الكفاية كقا يف ابتداء الستتَلم  (7)والتشتتقيُا ستتُ
 .(9)التشقيا (8)[جواب ]وال جيب ، لكن األفضل أْن يقوله الكل ,أجزأ  نه 

فإْن مل ،  حبيث يستتقع صتتاحبه، والبد يف احلقد والتشتتقيا وجوابه من رفعِّ الصتتو  
وينبغي لستتتتتتتتتتام ه أْن   ,(10)وكذا لو قال لفظًا  خر هري احلقد، حيقد ال اطس مل ُيشتتتتتتتتتتقَّا

 .(11)احلقُد هلل: يذك ِّره ابحلقد فيقول

 

 يف )ط(: ) طاسته(. (1)
 ول ل الصحيح ما أثبتناه.  فيها: )يد وا(, (2)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )ط(. (3)
  . وانظر:(10/233(. والروضتتتتتتتتتتتتتتتة )11/376وهو امل تقتتد. انظر: الشتتتتتتتتتتتتتترح الكبري لتراف ي ) (4)

 (.9/304(. والنج  الوهاج )4/623(. واجملقوع )7/15الوسيط )
 (.4/627انظر: اجملقوع ) (5)
يرمحتك  , أو:   ويستتتتتتتتتتتتتتتحتب لكتل من مس ته أن يقول لته:"(: 2/76قتال النوو  يف األذكتار ) (6)

 (.4/187. وانظر: أسىن املطالب )"يرمحك   ...
( رق  احلديث: 1159( صتتتتتتتحيح الب(ار ، كتاب: األدب, ابب: إذا  طس كيف يشتتتتتتتقا؟ )7)

6224. 
 يف )و(: )جوا (. (8)
 (.10/233والروضة )(. 4/628(. واجملقوع )11/376انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (9)
 (.1/629انظر: اجملقوع ) (10)
 (.10/237وهو امل تقد. الروضة ) (11)
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 .(1)مشَّته َمن مس ه دون َمن مل يسق ه ؛ولو مس ه ب ضه  دون ب ض
 .(2)وُيْسقِّع نفسه، اسُتحبَّ أْن حيقَد  َ  ؛ولو  طَس يف صَلته
فإْن مل ،  يرمحَك  ُ إْن محدته: قال  ؛فإْن مل يستتتتتتقع محده: ادِّ قال أبو  اصتتتتتت  الَ ب  

 .هذا يف ح  املست . (3)"يرمحين  ، احلقد هلل": قال، يكن  نده أحد
يهديك   ويصتتتتتتتتتتح ":  له (4)[يُقال]بل  ,وأمَّا الكافر فَل يُقال له ذلك إذا  طسَ 

 .(5)ولتجقع بتفظ اجلقع، "ابلك 
، وحنوه  تع فيه ثوبهأو    أْن يضتتتتتتتتتتتتع يده  (6)[ طاستتتتتتتتتتتته]وُيستتتتتتتتتتتتتحب لت اطس  ند 

 .(7)وخُيف ِّض به صوته
يشتتتتتتتقته كل مرة إى أْن اُستتتتتتتتحبَّ أْن   ؛ال طاُس من إنستتتتتتتاٍن متتابً ا (8)[تكرَّر]ولو  

من  غريهك  ,أْن يُد ع له ابلستتتتتتتتتتتتتتَلمة وال افية هاوُيستتتتتتتتتتتتتتتحب فيقا ب د, يبتَ  ثَلث مرا  
 .(9)املرضع

 .(10)وأجاب ُمشق ِّته دمحو  قط ه ؛أذانٍ أو  وإْن كان ال اطُس يف قراءة

 

 (.10/237وهو امل تقد. انظر: الروضة ) (1)
 (.4/630وهو امل تقد. انظر: اجملقوع ) (2)
, ومل أجد من نقل هذا أجده يف كتابه الزًيدا   تع الفتاوى و ًيدا  الزًيدا   تع الفتاوىمل    (3)

 القول  نه.
 يف )ط(: )يقول(. (4)
 (.238 -10/237(. والروضة )4/632انظر: اجملقوع ) (5)
م انتهع الستتتطر, فُكتب ب دها مبستتتافة تستتتع ثَلثة حروف: )ستتته(,   يف املنت يف )ط(: ) طا(, (6)

 لتصبح الكتقة: ) طاسه(, والذ  يظهر يل أن اجلزء األخري من الكتقة من إضافة احملش ي.
 (.10/237(. والروضة )11/379انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (7)
 يف )و(: )تكر(. (8)
 (.10/237(. والروضة )4/632انظر: اجملقوع ) (9)
 (.1/23انظر: األذكار لتنوو  ) (10)
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 ، والنظُر فيما لإلما  أْن يفعله يف اجلهاد ، يف كيفية اجلهاد : الباُب الثاين
 . (1) ويعامل الكفار به يف أنفسه  وأمواهل 

: (2)وقال ابُن أيب  صتتتتترون، وال حيرم،  يفئبهأو  وُيكره أْن يغزَو أحد بغري إذن ا مام
 .(3)ال جيو 

رِّيَّة أْن يُؤم َِّر  تيه  أمريًا ويوصتتتتتيه   ,وأيمره  بطا ته، وُيستتتتتتحب إذا ب َث ا ماُم ستتتتتَ
أخبار  (4)[جستتتتتتتتستوي]، وأْن يب ث الطَلئع، ايفرو ح  ال   خذ البي ة  تع اجلندوأي،  هب 

 .(5)الكفار
ة ، وأْن ي قتد الراًي  ، (6)وُيستتتتتتتتتتتتتتتحتب اخلروج يوم اخلقيس يف أولته وجي تل كتل فُتْرجتَ

 .(7)ح  ال يقتل ب ضه  ب ًضا بيايفً  ,وجي ل لكل طائفٍة م ارًا، حتا راية
وأال يستتتتتت نَي ، وأرهب ألنه أحوط ,وُيستتتتتتحبُّ أْن يدخَل دار احلرب بت ب ة احلرب 

وا]وأن ، صتتتتتتتتتتتفنيالوأن يد و  ند التقاء ، ابلضتتتتتتتتتتت فاء من هري إستتتتتتتتتتتراٍف يف رفعِّ  (8)[يكر ِّ

 

(. والبيتتتتان  2/456هتتتتذيتتتتب )ت(. وال13/264(. وحبر املتتتتذهتتتتب )14/206انظر: احلتتتتاو  ) (1)
(. ومنهتتاج 10/238(. والروضتتتتتتتتتتتتتتتة )11/380(. والشتتتتتتتتتتتتتترح الكبري لتراف ي )12/114لت قراين )
(. وأستتتتتتتتتتتتتتىن املطتتتتالتتتتب  9/316)(. والنج  الوهتتتتاج 16/376(. وكفتتتتايتتتتة النبيتتتته )308الطتتتتالبني )

 (.8/60(. وهناية احملتاج )4/188)
أبو ستتتتتتتتت د متتتتتتتتترف الدين,  بد   بن حمقد بن هبة   التقيقي املوصتتتتتتتتتتي, ولد ستتتتتتتتتنة ثَلث   (2)

وتستت ني وأرب قائة, فقه أوال  تع القاضتتي املرتضتتع ابن الشتتهر ور  وأيب  بد   احلستتني بن سيس  
وقرأ ببغداد ابلستبع  تع أيب  بد   احلستني بن حمقد البارع  , جياملوصتتي وتتقن  تع املستت  السترو 

وتوجه إى واستتط فتفقه هبا  تع القاضتتي أيب ,   تع أيب بكر املزرقي ود وان وستتبط اخلياط وابل شتتر
 تي الفارقي وال مه و رف به و ت  ببغداد  ن أستتتتتتتتتتتتتت د امليهين وأخذ األصتتتتتتتتتتتتتتول  ن أيب الفتح بن  

ستتري أ َلم النبَلء لتذهيب  انظر:  وتويف ستتنة سس وثانني وسس مائة. ,  برهان ومسع من أيب القاستت 
 (.  7/132طبقا  الشاف ية الكرى لتسبكي )و  (.21/129)
. ولكن نسبه  "ويكره الغزو بغري اذنه"( أنه يكره, حيث قال: 2/599صار )الذ  قاله يف االنت (3)

رمتتتتتتد(, حيث قال ( إى ابن أيب  صتتتتتترون يف كتاب األخري )امل16/376ابن الرف ة يف كفاية النبيه )
 ."ويف "املرمد": أنه إذا جاهد بغري إذن ا مام مل جيزيف كفاية النبيه: "

 يف )ط(: )وجيسس(. (4)
 (.10/238)(. والروضة 11/380انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (5)
 ب(./197) (6)
 (.10/238(. والروضة )11/380انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (7)
 يف )و(: )يكثروا(. (8)
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 .(1)الناس  تع القتال و تع الصر والثبا   ضوأْن حير ، الصو  
لذين بتغته  الد وة وا، يد وه إى ا ستتتَلمالد وة ح    (2)[تبتغه]وال يقاتل َمن مل 

 .(3)يبي ِّته  وجيو  أنْ  .ويد وه  إليه أيًضا،  رض  تيه  ا سَلمُيستحب أْن ي
إى أْن ، أمواهل  (4)[غتن يو ]، وُتستتتتتتتتتتتتب نستتتتتتتتتتتتاؤه ،  ون ابجلزية يُقاتتونوالذين ال يقر  

 .(5)يبذلوا اجلزيةأو  والذين يقرون هبا يُف ل هب  ذلك إى أْن يستقوا, يستقوا
 :وفيه مسائل، والنظُر يف معاملة الكفار سلقتال

 . تيه  بغريه (7)[يست ني]وقد ، (6)[وجنده]ا مام قد جياهد بنفسه : األوى
املستتتتتقني البالغني الذين ال   (8)[األحرار]وقد تقدَّم أنَّ فرض اجلهاد يت ت  ابلر ِّجال 

 .مانع هب 
إذا أذَن هل  أرابُب   وابملديونني واألبناء ,و  االستت انُة فيه ابل بيد إذا أذَن الستادةُ تو 

القيام أو  ،يف القتال  (10)[وهناء]  (9)[جَلدة]وابملراهقني إذا كان فيه  ، الديون والوالدون

 

 (.10/238(. والروضة )11/380انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (1)
 يف )و(: )يبتغه(. (2)
 (.10/239(. والروضة )11/380انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (3)
 .)وحده(. واملثبا من )و(. و  أ ت :  يف )ط( (4)
 (.10/239(. والروضة )11/380انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (5)
فيدخل ا ماُم دار الكفر ها ًًي بنفسه (: )96, وقد قال املؤلف يف ص )ده(ح(: )و طيف )  (6)

(, وحيتقل أن يكون الصواب ما يف نس(ة )ط( ألمرين: األول: ألن   ت اى قال وجند ا سَلم

 مت حتخت جت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱلنبيه صتع    تيه وست : 

فقوله:   (, تيه  بغريه  وقد يست ني. والثاين: أن املؤلف قال: )[84النساء: ] َّ جض  هتمث
 .)بغريه( أ : بغري نفسه, وحيتقل أن يكون م ناه: بغري اجلند! و  أ ت 

 يف )و(: )يستغين(. (7)
 يف )ط(: )واألحرار(. (8)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (9)
( بدون تنقيط, واملثبا مواف  ملا ذكره النوو  يف روضتتتتتتتتتتتتتتة وعىايف )ط(: )و تا(, ويف )و(: ) (10)

 .(10/240)الطالبني 
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 .(1)وكذا ابلنساء لتسقي واملداواة كقا مرَّ ، بسقي املاء ومداواة اجلرحع
و ن القفال أنَّ الشتتتتتتتتاف ي أطتَ  قولني يف جوا  استتتتتتتتتصتتتتتتتتحاب نستتتتتتتتاء أهل الذمة 

قال ، (3)(2)ال:  واثنيهقا  .كقا جيو  بنستتتاء املستتتتقني وصتتتبياهن ،  جيو :  أحدمها  ,وصتتتبياهن 
ا: الراف ي وجتتب أالَّ جيو   ؛لكن َمن ال ميي ز، وهتتذا يقتضتتتتتتتتتتتتتتي جوا  إخراج التتذريتتَّة مطتقتتً
يف  واخلَلُف املتقدم يف قستتقة الغنائ   .كاجملنون  ,ألنَّه ت ريٌض لتهَلك بَل منف ةٍ   ,إحضتتاره

وجيو  أْن  ,(5)[ا  تع هذين القولنييَ نِّ جيوُ  إْن بُ ] ؛هلن  (4)يُرضتتتت  هل أنَّ نستتتتاء أهل الذمة
 .(7)ن هلنذمع تويز اال (6)]يقدر خَلف يف استحقاقهن الرض [

و  االستتتتت انُة هب  إذا  رَف ا ماُم توإ ا   .االستتتتت انة أبهل الذمة واملشتتتتركنيو  تو 
 .(8)وأمَن من خيانته ، حسن رأيه  يف املستقني

 

 (.10/240الروضة )  :انظر (1)
 (  ن مجع اجلوامع لتروًيين  ن القفال.11/384نقته يف الشرح الكبري ) (2)
صتتتع    تيه  )الذ  روى مالك كقا روى )رد رستتول   "(: 4/276قال الشتتاف ي يف األم ) (3)

صتتتع    )مشتتركا أو مشتتركني يف هزاة بدر وأ  أن يستتت ني إال مبستتت  م استتت ان رستتول     (وستتت 
ب د بدر بستتتنتني يف هزاة خير ب دد من يهود بين قينقاع كانوا أمتتتداء واستتتت ان رستتتول   ( تيه وستتتت 

إن   يف هزاة حنني ستتتتنة ثان بصتتتتفوان بن أمية وهو مشتتتترك( فالرد األول (صتتتتتع    تيه وستتتتت )   
كان ألن له اخليار أن يستتتت ني مبستتتت  أو يرده كقا يكون له رد املستتتت  من م ىن خيافه منه أو لشتتتدة  
به فتيس واحد من احلديثني خمالفا لآلخر وإن كان رده ألنه مل ير أن يستتت ني مبشتترك فقد نستت(ه ما 

ا خرجوا طو ا  ب ده من استتتتتتت انته مبشتتتتتتركني فَل أبس أن يستتتتتتت ان ابملشتتتتتتركني  تع قتال املشتتتتتتركني إذ
أنه أسته  هل  وال جيو  أن يرتك   (صتتع    تيه وستت )ويرضت  هل  وال يسته  هل  ومل يثبا  ن النيب  

ال بيد من املستتتقني بَل ستته  وهري البالغني وإن قاتتوا والنستتاء وإن قاتتن لتقصتتري هؤالء  ن الرجتية 
من التقصتتري  ن ا ستتَلم وهذا قول  واحلرية والبتو  وا ستتَلم ويستته  لتقشتترك وفيه التقصتتري األكثر

من حفظتا  نته وإن أكره أهتل التذمتة  تع أن يغزوا فته  أجر مثته  يف مثتل خمرجه  من أهته  إى 
 ."أحب إيل إذا هزا هب  لو استؤجرواأن تنقضي احلرب وإرساهل  إًيه  و 

 (.149القاموس الفقهي )  انظر: .ال طية القتيتة هري املقدرة (4)
 ."هان  تع القولني املنقولني هاهنافيجو  أن يبىن الوج" بارته يف الشرح الكبري:  نص   (5)
 (, ويف )و(: )يفرضا(, واملثبا من الشرح الكبري لتراف ي.ي رضايف )ط(: ) (6)
 (.11/384الشرح الكبري ) (7)
 (.10/239)(. والروضة 281 -11/280وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (8)
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متتتترطًا  (5)والبغو  (4)وا مام  (3)والفوراين  ,(2)والطر  (1)احلستتتتني:  وا تَر القاضتتتتيان
وانضتتتتتتتتتقوا إى الذين  املستتتتتتتتتت اُن هب   (6)[خانَ ]ن حبيث لو  و وهو أْن يكون املستتتتتتتتتتق،   خر

 .من مقاومته  مجيً ا (7)[نو املستق]لتقكن  ؛يغزوهن 
فتقس احلتتاجتتة إى ، وهو أْن يكوَن يف املستتتتتتتتتتتتتتتقني قتتتة،  خر وامتتتتتتتتتتتتتترتَط ال راقيون

 .(8)االست انة
  .(9)فيانناويكاد هذان الشرطان يت:  دوقال املاور 

املراد أْن يكون املستتتتتتتتتتتتتتت اُن هب  فِّرقة ال يكثر فإنَّ  ، (11)[تنايف]ال :  النوو  (10)وقال
 .(12)ال دو هب  كثرًة ظاهرة

كاليهود ؛  وهو أْن يكون م تقده  خمالًفا مل تقد ال دو،  وا تَر املاورد  متتتتترطًا  خر
، وجيتهتد أمري اجليش فيه : قال .مل جَيُزْ  ؛وافقوه  (13)[فإن]،  والنصتتتتتتتتتتتتتتارى و بتدة األواثن

أو  إمَّا يف حامتتية ال ستتكر، أفرده   ؛(15)[نكايته ] (14)[ لت ت ]، فإن رأى إفراده  أصتتتح

 

 (.16/379كفاية النبيه )  (1)
( مرطني: احلاجة, وأن ي ت  من املشركني حسن نية يف املستقني ومجيل  860ذكر يف الت تيقة )  (2)

 ا تقاد, فق   دم أحد الشرطني مل جيز, ومل يذكر هريمها.
 (.16/379ه )مل أجده يف امل(طوط من ا ابنة, وقد نقل ابن الرف ة قوله هذا يف كفاية النبي (3)
 (.17/427هناية املطتب ) (4)
 (.7/457التهذيب ) (5)
 يف )و(: )كان(. (6)
 يف )ط(: )املستقني(. (7)
 (.10/239روضة الطالبني ) (8)
فتإذا ثبتا جوا  االستتتتتتتتتتتتتتت تانتة هب  ف تع  (: "14/132مل أجتد كَلمته هتذا, فتإنته قتال يف احلتاو  ) (9)

ابملستتتتتتتتتتقني إليه  حاجة، فإن استتتتتتتتتتغنوا  نه  مل جيز. والثاين: أن  ثَلثة متتتتتتتتتروط: أحدها: أن يكون 
أيمنه  املستتتتتتتقون حبستتتتتتن نياهت  فإن خافوا مل جيز. والثالث: أن خيالفوا م تقد املشتتتتتتركني كاليهود مع  

 ومل أجد قوله أ َله. " بدة األواثن فإن وافقوه  مل جيزالنصارى و 
 أ(./198) (10)
 .النوو واملثبا مواف  ملا ذكره  (,ينايفيف النس(تني: ) (11)
 (.10/239روضة الطالبني ) (12)
 يف )ط(: )وإن(. (13)
 .املاورد (, واملثبا من )و(, وهو املواف  ملا ذكره لي ت يف )ط(: ) (14)
 .احلاو  لتقاورد (, واملثبا من مكانته يف النس(تني: ) (15)
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 .(1)ختطه  ؛وإْن رأى اختَلطه  ابملستقني أصتح كي ال تقوى موكته  .وراءهأو  أمامه
 .(2)األوى أْن يستآجره : قال الشاف ي ؛وحيث جيو  االست انة ابلكفار

إْن مل خُيَش من  الصتتتتف ُأخرجوإْن حضتتتتر ،  فإْن خرج ُردَّ ، وامل(ذ ِّل مُينع من اخلروج
وال ستتتتتتب َمن  ,(3)فإْن حضتتتتتر مل يستتتتتتح  متتتتتيً ا من الغنيقة  تع املذهب، إخراجه وهن

 .(4)يُرض  له: وقيل، وإْن مل ينهه ُأسه  له، إْن هناه ا مام مْل ُيسه  له: وقيل .قتته
وخيولك  ،  تتدُّك  قتيتتل: هو التتذ  خيو ِّف النتتاَس من القتتتال أبْن يقول: وامل(تتذ ِّل

وخُيشتتتع التتف إْن خرجنا ،  متتتديد احلر والرد وهذا وقا،  وال طاقة لك  ابل دو،  ضتتت يفة
 .(5)وحنوه ,فيه

ف أو  ،قُتتتا ستتتتتتتتتتتتتتريتة كتذا: وهو التذ  ُيْكثِّر األراجيَف أبْن يقولَ ،  ويف م نتاه املرجِّ
 .(7)مدد (6)[حلقه  وأ]، ال دو كثري يف موضع كذا

 .والظاهُر اأَلوَّل ,يقتضي دخوله يف امل(ذ ِّل (9)الغزايلو  (8)وكَلم ا مام
ويطت ه   تع  ورا  املستتتتتتتتتتتتتتتقني  ,(10)[ت تدول]وهو التذ  يتجستتتتتتتتتتتتتتس : واخلتائن

وَمن ف َل ذلك ال يستتتتح  القتل بل الت زير إْن مل يكن من ذو   ,(11)ابملكاتبة وا رستتتال
 .اهلي ا  

 

 (.14/132احلاو  لتقاورد  ) (1)
 ."وأحب إيل إذا هزا هب  لو استؤجروا"ونص  بارته: , (4/261األم لتشاف ي ) (2)
 (.10/240(. والروضة )385 -11/384وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (3)
 (.10/240(. والروضة )11/385انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (4)
(,  379 -6/378(. والروضتتتتتتتتتتتتتتتتتتة )11/385) (,7/367انظر: الشتتتتتتتتتتتتتترح الكبري لتراف ي ) (5)
(10/240.) 
 يف )ط(: )وحلقه (. (6)
 (.10/240(. والروضة )11/385انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (7)
 (.17/426هناية املطتب ) (8)
 (.7/17الوسيط ) (9)
(  10/240(, والروضتتتتتة )11/385واملثبا مواف  لتشتتتتترح الكبري ) يف النستتتتت(تني: )ال دو(, (10)

 فإهنقا قاال: )يتجسس هل (.
 (.10/240(. والروضة )11/385انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (11)
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ستتتتترًّا و َلنية أبْن يُ ت  أنَّ ذلك ابالمتحان   (1)[ويستتتتتترأ]، وإذا اتب امل(ذ ُِّل قُبتا
 .الظفر ابملشركني فَل يُ طع ميً ا (3)[أو ب د] إذا كان لطتب هنيقة (2)[فآما]، يندِّ لِّ 

 .قدَّمتوجه  هوفي ,(4)وال يتتح  الفاس  ابمل(ذ ِّل يف أنه ال ُيسه  له
 :(6)(5)فيه سسة أوجه؟ ولو حضَر الكافر القتال فهل يُرض  له

 .وإْن قاتَل وأذَن له ا مام، ال: أحدها
 .وإْن انتفيا، يُرض  له: والثاين
 .الأو  أذَن له ا مام سواء، وإال فَل، إْن قاتَل أُرض  له: واثلثها
 .وإال فَل، إْن حضر إبذن ا مام أُرض  له: وراب ها

 .وإْن هناه فَل،  ن احلضور أُرض  له (7)[ينهه]إْن مل : وخامسها
 .(8)وقد تقدَّم أكثُر ذلك يف كتاب الَقْس 

  

 

 .قد يكون خطآ, وأن املقصود: )وُيسر(يف النس(تني, و هكذا  (1)
 يف )و(: )وأما(. (2)
 يف )و(: )وب د(. (3)
 (.6/378(. والروضة )7/367امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي )وهو   (4)
(.  14/156(. واحلتاو  )4/536(. والوستتتتتتتتتتتتتتيط )3/285(. واملهتذب )235انظر: التنبيته ) (5)

(. والشتتتتتتتتتتتتتترح الكبري لتراف ي  12/217(. والبيتان )5/164(. والتهتذيتب )13/216وحبر املتذهتب )
 (.3/93(. وأسىن املطالب )16/419بيه )(. وكفاية الن10/242(. والروضة )7/359)
امل تقد أنه إذا حضتتتتتتر بغري إذن ا مام، مل يستتتتتتتح  متتتتتتي ا  تع الصتتتتتتحيح، بل ي زره ا مام  ن  (6)

ذلك. وإن حضتتتتتر إبذنه، فإن كان استتتتتتآجره، فته األجرة فقط، وإال، فته الرضتتتتت   تع الصتتتتتحيح..  
 (.6/370(. والروضة )7/353انظر: الشرح الكبري لتراف ي )

 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (7)
 /ب(, من نس(ة املتحف )ط(.97) اجملتد الثالث, لوحة (8)
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تِّ  ،  يف الرضتتت  لتقستتتتآَجر  :املستتتآلة الثانية وهل جيوُ  لإلمام ولآلحاد استتتت جار ُمستتتْ
: ( 3)[اثلثهتاو ] ,(2)أنته ال جيو : وأصتتتتتتتتتتتتتتحهتا، أنته جيو : (1)أحتدهتا :فيته أوجته ؟ تع اجلهتاد

 .(4)املصاحويُ طع األجرة من سه ِّ ، جيو  ذلك لإلمام دون اآلحاد
الزاد واألُْهبَتة والستتتتتتتتتتتتتتَلح من بيتا  (5)[ببتذل]ولإلمتام ترهيتب اجملتاهتدين يف اجلهتاد 

 .(7)(6)وُيستحب ذلك لآلحاد بغري إجارة, من مالهأو  املال
وقتال   ,(9)وجهتان (8)[األجرة]ولو أكرَه ا متاُم رجًَل  تع اجلهتاد ففي استتتتتتتتتتتتتتتحقتاقته 

وإْن مل يت ني فته األجرة من حني خروجه إى ، يستتتتتح إْن ت ني اجلهاد  تيه مل :  املاورد 
واستتتتتحستتتتنه   .(10)فإذا حضتتتتر ت ني  تيه فَل يستتتتتح  متتتتيً ا من حين ذ، أْن حيضتتتتر الوق ة

 .(11)ينبغي أْن حُيقل  تيه ا طَلق: الراف ي وقال
، فقد أطت  مجا ة رواية وجهني فيه وأمَّا استتتتتتت جار ا مام ال بيد املستتتتتتتقني لتجهاد

 

 ب(./198) (1)
 (.10/240(. والروضة )11/385وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (2)
 يف )ط(: )اثلثها(. (3)
 (.10/240(. والروضة )11/385)(. والشرح الكبري لتراف ي  7/17انظر: الوسيط ) (4)
 يف )و(: )برتك(. (5)
 (.16الت ريفا  الفقهية )  انظر: ا جارة:  بارة  ن ال قد  تع املنافع ب وض هو مال. (6)
 (.10/240(. والروضة )11/386انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (7)
 يف )ط(: )ا جارة(. (8)
(. والروضتتتتتتتتتتتتتتتتة 11/386الشتتتتتتتتتتتتتترح الكبري لتراف ي )امل تقتتتد أنتته ال يستتتتتتتتتتتتتتتحقون أجرة. انظر:  (9)
(10/241.) 
قال الشتتتتتتاف ي )رضتتتتتتي    نه( (: "381 -7/380مل أجد قوله هذا, فإنه قال يف احلاو  ) (10)

محَل  -يف كتاب الستتري: إن ا مام إذا أكره مشتتركا, أو الذمي  تع اجلهاد م ه, ماذا  تع ا مام ؟  
مثته يوم إكراهه  تع اخلروج    تع اجلهاد م ه ف تيه أجرة -األم  تع كَلم الشتتتتتتتتتتتاف ي يف  بارته يف 

فصتتتتل: والقستتتت  الرابع: أن يغزو م ه املشتتتتركون بغري إجارة وال  (: "14/290, وقال فيه ايضتتتتا )"م ه
ج تتالتتة ا متتام, فهتتذا  تع ثَلثتتة أضتتتتتتتتتتتتتترب: أحتتدهتتا: أن يكرهه  ا متتام في(رجوا م ه  مكرهني,  

مثاهل  من هري ستتتتتته  وال رضتتتتتت  الستتتتتتتهَلك  قته   تيه , كقا لو فيستتتتتتتحقوا  تيه اب كراه أجور أ
استتتتتتتتتتتتتتتكرهه  يف محولتة أو بنتاء: وستتتتتتتتتتتتتتواء كتانوا أهتل ذمتة أو م تاهتدين, وليس يرا ع يف هتذا ا كراه  

يف ا كراه  تع الطَلق وال تاق, وإ ا يرا ع أن ال يفستتتتتتتح هل  يف التآخر,   املرا يالضتتتتتتترب واحلبس  
 ."جره, فت  حيتج مع القول إى هريهابلذمة وال هد يف قبضته, وحتا حوجيره   تع اخلروج: ألهن  

 (.11/386الشرح الكبري ) (11)
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وإْن ، إْن َجوَّ يفه جا  استتتتت جاره : فقال،  جوا  استتتتت جار األحرار (1)[ تع]وبناه ا مام 
هتل يت ني اجلهتاُد  تع  من نتاه فوجهتان خمرجتان  تع اخلَلف فيقتا إذا وطك الُكفتَّار بَلديف

 ؟(2)ال بيد
 .وأوى ابملنع، واست جار هري ا مام هل  مرتٌب  تع است جار ا مام

من يوم ا خراج إى أْن ي وَد كتتلٌّ منه   ا متتام ال بيتتد قهرًا لزمتتته أجرهت ولو أخرج 
 .(3)إى يد سيده

إْن ج تناه  من أهلِّ   ,وُيشتتتتبه أْن ينبين ذلك  تع الوجهني الستتتتابقني: قال الراف ي
 .وتوقف فيه ب ضه . (4)فتيكونوا كاألحرار فرضِّ اجلهاد

 وهل طريُ  ذلك ا جارة، اجلهاد مباٍل يبذله لهوأمَّا الذمي فتإلمام أْن يستتت قته يف 
 .(6)(5)وهو ظاهر النص، أصحهقا اأَلوَّل، فيه وجهان؟ اجل الةأو 

، لكان له االنصراف م  ماء  ؛ولو كان ج الة  ,جهالة ال قل واملدة  (7)[تضر]وال 
ا مام ا ماُم  تيه أبنَّ أهل الذمة لو حضتتتتتتتروا الصتتتتتتتف إبذن  (9)[وا رتض]  ,(8)وهو ب يد

ملتا فيته من  ,فتالرأُ  أْن مُين وا ؛ُمَّ أرادوا االنصتتتتتتتتتتتتتتراف ب تد قيتام احلرب  من هري استتتتتتتتتتتتتتت جتار
 .(10)وال  تع ال ني وإن مل يكونوا من أهل اجلهاد املفرتض  تع الكفاية، الضرر

أنه ال جيو  أْن يبتَ  :  أحدها  :ثَلثة أوجه  (11)[هيستتتتتتتتتتتتآجر ]و تع هذا ففي قدرِّ ما 
 

 يف )ط(: )يف(. (1)
(. والروضتتتتتتتتتتتتتة  11/386. وانظر: الشتتتتتتتتتتتتترح الكبري لتراف ي )(430 -17/429هناية املطتب ) (2)
 .(. ومل أج من ذكر امل تقد يف املذهب10/241)
(, نقَله  ن البغو , وهو يف 10/241(. والروضتتتتة )11/386الكبري لتراف ي )انظر: الشتتتترح  (3)

 (.7/457التهذيب لتبغو  )
 .(10/241. وحنوه يف الروضة )(387 -11/386الشرح الكبري ) (4)
 (.4/276األم ) (5)
 (.10/241(. والروضة )11/387وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (6)
 , ويف )و(: )يظهر(, ول ل الصحيح ما أثبتناه.يف )ط(: )نضر( (7)
 (.10/241(. والروضة )11/387انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (8)
 يف )و(: )واهرتض(. (9)
 (.17/429هناية املطتب ) (10)
 يف )ط(: )يستآجر به(. (11)
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 .(1)كالصيب واملرأة  ,ابألجرة سهُ  راجل
والرد إى أجرة املثل إذا ابن ابألجرة  ًيدة ، وحاصُته احلك  ابالنفسا : قال الراف ي

وإال ففي االبتداء ال يُدرى قدر الغنيقة وستتتتتتتتتته  الراجل ،  األجرة  تع ستتتتتتتتتته  من الغنيقة
 .(2)منها

 .وهو هتط: (4)والروًيين (3)قال املاورد 
 .(5)كقا يف سائر ا جارا  ،  أنه ال حجر يف قدر األجرة: وأصحها
 .أنه جيو  أْن يبت  هبا سه  الراجل دون الفارس: واثلثها

إال  ند  ر املستتتتت   تيهوإْن مل جي ,(7)(جرا) ابلقتال  (6)الصتتتتف أخذوا واوإذا حضتتتتر 
 .(8)ظهور ال دو

ذكُر وجهني يف استتتتتتحقاق   (11)(10)والبيان (9)فإْن حضتتتتتروا ومل يقاتتوا ففي الشتتتتتامل
 .األجرة

وإْن كان ،  استتتتحقوا األجرة  ؛إْن كان الهنزام ال دو:  (13)والروًيين  (12)وقال املاورد 

 

 فإنه ال يبت  ما يُ طونه سه  راجل. و  أ ت .  أ : كالصيب واملرأة إذا حضرا, (1)
 ."وكآن حاصل هذا الوجه..."(, قال:  11/387الشرح الكبري ) (2)
 (.14/132احلاو  لتقاورد  ) (3)
 (13/196حبر املذهب ) (4)
 (.10/242(. والروضة )11/386وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (5)
 أ(./199) (6)
  ًيدة من احلاو  لتقاورد . القوسنيما بني   (7)
 (.14/132احلاو  )  :انظر (8)
 (.94الشامل ) (9)
ستتتتتتتتنة تستتتتتتتتع وثانني وأرب قائة,  ولد ال قراين اليقاين,   احلستتتتتتتتني, حيىي بن أيب اخلري يبالبيان أل( 10)

ستتتتتتنة ثان وسستتتتتتني  وتويف ,  كان متتتتتتي  الشتتتتتتاف ية ببَلد اليقن  تفقه  تع مجا ا  منه   يد اليفا ي
وطبقا  الشتتتتاف ية   .(7/338(, )7/336)طبقا  الشتتتتاف ية الكرى لتستتتتبكي  انظر:  .  وسستتتتقائة

 (.1/327البن قاضي مهبة )
 (.12/223البيان لت قراين ) (11)
 (.14/133احلاو  لتقاورد  ) (12)
 (.197 -13/196حبر املذهب ) (13)
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 تيه األجرة  (1)[تتقستتتط]  اقوفي،  ُردَّ من األجرة ابلقِّستتتط  ؛القتال واحلاجة إليه مع إمكان
: والثاين .و تع القتال  تع املستتتتتافة من بتد ا جارة إى موضتتتتتع الوق ة:  أحدمها:  وجهان

ألنَّ مستتتتريه يف  ,و تع القتال يف بَلد احلرب إى موضتتتتع الوق ة (2)[مستتتتريه] تع مستتتتافة 
ا ومه، خبَلف مستتتتتتريه يف بَلد ا ستتتتتتَلم،  ألهنا حمل القتال ,بَلد احلرب متتتتتتروٌع يف ال قل

]تُقستتتتتتتتتتط  تع مجيع املستتتتتتتتتتافة مع األ قال أو  تع  جيف احل (3)[األجرة]مبنيان  تع أنَّ 
وإْن كان  دُم قتاهل  ملصتتتتتتتتتتتتتاحلة   .وفيه وجهان (4)[؟املستتتتتتتتتتتتتافة من حني ا حرام مع ال قل

وإْن كتان قبتل ، مل يستتتتتتتتتتتتتترتجع منه  متتتتتتتتتتتتتتيء ؛فتإْن كتان ب تد أْن دختوا دار احلرب ، ال تدو
وكان هذا  ذرًا ينفستتتتتت  به ما ت ت  ، استتتتتترتجع كل األجرة ؛املستتتتتتتقنيمستتتتتتريه  من بَلد  

ب د مسريه  يف  وإْن كان  .مبثته ال قود اخلاصة  نفس يوإْن مل .  ب قوم املصاح من ا جارة
ففي استتتتتحقاقه  قستتتتط تتك املستتتتافة من األجرة  ؛دخول دار احلرب  وقبل، دار ا ستتتتَلم

اجلهة املستتتتتتتتتتتآجر  تع   (5)[جهة]ولو أراد ا ماُم أْن يغزو هب  يف هري   ،الوجهان املتقدمان
مل  ؛أهتها أمتتتتتتتتتتتتجعأو  ،(6)[أو ر]طريقها  أو  فإْن كانا مستتتتتتتتتتتتافة الثانية أب د،  الغزو فيها

 .(7)[وإال فته ذلك ]، يكن له ذلك 
 .(8)املنع: أصحهقا؛ لتجهاد وجهان ذمي  الاست جار  حاد املستقني  ويف

 

 .احلاو  لتقاورد ( بدون تنقيط, واملثبا من ىقسطيف )ط(: )يقسط(, ويف )و(: ) (1)
 يف )و(: )يسرية(. (2)
 يف )و(: )االخرة(. (3)
َُ ت ِّ ِّ أم ال(. (4)

 يف احلاو : )هل تتقسط  تيه أجرة امل
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (5)
 يف )و(: )أو هري(. (6)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (7)
 (.10/242(. والروضة )11/387وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (8)
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 :فروع 
وهتل ، إذا أخرج ا متام التذميني لتجهتاد فتاألوى أْن جي تل هل  أجرة م تومتة :اأَلوَّل

 .(1)فيه الوجهان املتقدمان؟ ج الةأو  يكون ذلك إجارة
 ؛ن طيك  ما تستتتتتتتتتت ينون به  :أو  ،نرضتتتتتتتتتيك : أبْن قال مسع متتتتتتتتتيً ا جمهواًل   (2)[وإنْ ]

 .(3) تع اجلهادمحته  أو  ،وكذا إْن أخرجه  قهرًا، وجبا أجرة املثل
ضترب امل تران يف احلبس وال ؛وال يُ تر يف هذا ا كراه: (5)والروًيين  (4)قال املاورد 

 , تع اخلروج وال يرخص هل  يف الت(تف (6)[جيره ]وامل تر أْن ، طَلقا كراه  تع ال
 .فتْ  حيتج مع القول إى هريه، قهره (7)[وحتا]ابلذمة وال هد يف قبضته   ألهن

ويف حمته ثَلثة ،  فهذا موضتتع وجوب الرضتت ]وإْن خرجوا راضتتني ومل يستت  ِّ هل  متتيً ا  
 .(8)أقوال تقدما يف كتاب الَقْس  والغنيقة

ُتؤدى من سس   ؛مستتتتتتتتتتتتتتقاةأو   أجرة املثل  (10)ستتتتتتتتتتتتتتواء كانا  (9)[ُمَّ األجرة الواجبة
من أو   ،الغنيقةمن أرب ة أساس  أو    ،ستتتتته  املصتتتتتاح (12)[من]مطتًقا الغنائ    (11)[سس]

 .(13)أوهلا :أصحها، فيه ثَلثة أوجه ؟أصتها

 

 (.3/93(. وأسىن املطالب )19/488(. وهناية املطتب )4/153انظر: األم ) (1)
 يف )و(: )فإن(. (2)
 (.10/242(. والروضة )11/387)انظر: الشرح الكبري لتراف ي   (3)
 (.14/136احلاو  لتقاورد  ) (4)
 (.13/199حبر املذهب ) (5)
 ( بدون تنقيط, ول ل الصحيح ما أثبتناه.يخىرهم (, ويف )ط(: )ىحىرهم يف )ط(: ) (6)
 يف )و(: )وجيب(. (7)
اف ي  انظر: الشتتتتتتتتتتتتتترح الكبري لتر . و /ب(, من نستتتتتتتتتتتتتت(ة املتحف )ط(106) اجملتد الثالث, لوحة (8)
 .(10/242(. والروضة )11/387)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (9)
 ب(./199) (10)
 .(, ول ل الصحيح ما اثبتناهاخلقس: )يف النس(تني (11)
 يف )ط(: )بني(. (12)
 (.10/242وهو امل تقد. انظر: الروضة ) (13)
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 .(1)ومن هريها والظاهر أنَّ املراد سس اخلقس من هذه الغنيقة: قال الراف ي
أُ طيا من مالِّ املصتتتتتتتتاح  ؛ة  أجر إْن كان املستتتتتتتتتحَ :  (3)والروًيين  (2)وقال املاورد 

من  ي طأُ  ؛وإْن كان ج الةً ،  (4)[ابل قد]ألنَّ األجرة ُتستتح    ,احلاصتل قبل هذه الغنيقة
 ؛وإْن كان رضتتتتتتتً(ا  .ُتستتتتتتتتح  ب د ال قل  (6)[األهن]  ,هذه الغنيقة (5)[من]مال املصتتتتتتتاح  

صتتتتتتتتتتتتتتورة وهذا يقتضتتتتتتتتتتتتتتي جميء وجهني يف ،   تع اخلَلف فيه  ,مبالِّ هذه الغنيقة فت(تص
 .ج الةأو  بناء  تع أنه إجارة، ال قد  تيه

فإْن ، تُب األجرة من أصتتتتتتتتل الغنيقة ما مل يبت  ستتتتتتتته  الراجل:  وقال ابن الصتتتتتتتتبَّا 
 .(7)فقن سه  املصاح ؛وما  اد، فقن الغنائ  ؛يكون رضً(ا فقابتغته 

ستتتتتتتتتبيته  قبل حضتتتتتتتتتور خَلَّ  أو  ومل حيضتتتتتتتتتروا القتال  وا فيقا إذا أخرجه  قهرًالَّ وَ ولو  
نه  من لتقكُّ   ,ا مناف ه  يف الرجوعت وإْن ت ط وا إال أجرة الذهاب قمل يستتتتتتتتتتح  ؛الصتتتتتتتتتف

 .(8)الرتدد كيف ماؤوا
، ملدة وقوفه  وجهان ففي استتتتتتحقاقه  أجرة املثل  اوإْن حضتتتتتروا الصتتتتتف ومل يقاتتو 

فَل متتتتتتتتتتتتتتيء  ؛إْن مل يكن  تيه  يف هتذه احلتالتة حبس وقهر ؛و تع هتذا .(9)ال: أظهرمهتا
 ؛( 11)جيتب: قتنتا  (10)[إنْ فت ]، لفوا  ابر  ففيهتا اخلَلف يف ضتتتتتتتتتتتتتتقتان منف تة احلوإال،  تيه 

 .(12)ال حاضرًا مقاتًَل ، وجَب أجرة مثته حاضرًا من هري قتال

 

 ."وهاهنا رجحوا األداء من سس اخلقس"(: 11/388قال يف الشرح الكبري ) (1)
 (.14/137احلاو  لتقاورد  ) (2)
 (.200 -13/199حبر املذهب ) (3)
يف )و( كتقة هري واضتتتتتحة, و ند الروًيين: )ابلقصتتتتتد(, واملثبا من )ط(, وهو املواف  ملا ذكره  (4)

 املاورد .
 املاورد .املواف  ملا ذكره , وهو  النس(تنييف حبر املذهب لتروًيين: )قبل(, واملثبا من  (5)
 يف )و(: )ال(. (6)
 (.1150 -1148انظر: الشامل ) (7)
 (.10/242(. والروضة )11/388انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (8)
 (.10/242والروضة )(. 11/388وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (9)
 إن(.و (: )طيف ) (10)
 أ : ضقان منف ة احلر ابلفوا . (11)
 (.10/242(. والروضة )11/388انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (12)
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أرضت  له إذا قاتل أكثر خا يُرضتِّ  له إذا مل  ؛وإذا حضتر الكافر الصتف إبذن ا مام
 .يقاتل

مل   ؛فحضروا خمتارين ولو ترك ا مام الذين أمره  ابخلروج ومل يُتزِّمه  حضور الصف
 .(2)قط ا (1)[لك ذل]يستحقوا ميً ا من األجرة 

َمن هزا م ه  استح َّ اجلُ لَ  ؛"َمن هزا م ي من أهل الذمة فته كذا": لو قال  :الثاين
وال ، استحقَّه َمن قاتل من الصنفني  ؛َمن قاتَل فته كذا: ولو قال،  من الرجال دون النساء

استتتتتتح َّ  ؛وأمَّا ال بيد فإْن أَذَِّن هل  ستتتتتاداهت  يف القتال .يستتتتتتحقه الصتتتتتبيان يف الصتتتتتورتني
، الوق ة ومل يقاتليستتتتح  اجل ل َمن متتتهد   (3)وىويف األُ ،  وإال فَل متتتيء، الستتتادة اجلُ ل
املرتزقة  غرياختصَّ ب ؛َمن هزا م ي من املستتتتتتتتتقني: ولو قال  .(5)يف الثانية (4)وال يستتتتتتتتتحقه

َمن : ولو قال .والكَلم يف النستتتتتتتتاء والصتتتتتتتتبيان كقا مرَّ   ,دون الذميني واملرتزقة  ,(6)[منه ]
 .(7)والذميون ال امل اهدون ,هري املرتزقة املستقوندخل فيه  ؛وأطت َ  ,هزا م ي

، مثًَل  (8)ع َمن يغزو م ي ألف دينتتاريج تتتُا جلق: لو قتتال: قتتال الروًيين: الثتتالتتث
والتتذميون دون ، ابلغزو دون املرتزقتتة الطو تتةُ  (9)[فيتته]دختتَل  ؛فتتإْن كتتان اجلُ تتُل يف التتذمتتة

يستتته  له  تع وال َمن ال  ل املستتتت ال يُفضتتت   ؛ويقستتت  بينه   تع الستتتواء ,(10)[امل اهدين]
ألنتته لو ؛ هل  إال َمن مل يتتدختتل فيتته ستتتتتتتتتتتتتتيتتده وال يتتدختتل فيتته من ال بيتتد املتتآذونِّ  ,هريمهتتا
.  بده له   (13)[ةصتَّ ح]إذ ؛   تع هريه  (12)أدَّى إى تفضتيته  ؛َمن دخَل فيه ستيده  (11)دخلَ 

 

 ذلك(.ك(: )ويف ) (1)
 (.14/136انظر: احلاو  ) (2)
 وهي فيقا لو قال: َمن هزا م ي من أهل الذمة فته كذا. أ : الصورة اأُلوى, (3)
 أ : اجل ل. (4)
 أ : الصورة الثانية, وهي فيقا لو قال: َمن قاتَل فته كذا. (5)
 يف )ط(: )سه (. (6)
 (..14/134انظر: احلاو  ) (7)
 (.212م ج  لغة الفقهاء )  انظر: هراما. 4,25 نة الواحد منها  شرين قرياطا, والقرياط  (8)
 يف )ط(: )م ه(. (9)
 : )اجملاهدين(!حبر املذهب لتروًيين واملثبا من )و(, ويف املطبوع من (,امل اهدون يف )ط(: ) (10)
 أ : لو دخَل فيه من ال بيد املآذونِّ هل ... (11)
 أ : تفضيل السيد. (12)
 يف )ط(: )خصه(. (13)
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 .كقا مرَّ ،  فيدختن يف لفظِّ القتال دون لفظِّ الغزو ؛وأمَّا النستتاء .والتفُظ يقتضتتي التستتوية
ا  وإْن دختوا ، اْلُقْفَرَدةكتاجل تالتة ،  مل يتدختوا ؛ه ؤ فتإْن مل يتدختل فيهتا أوليتا ؛الصتتتتتتتتتتتتتتبيتانوأمتَّ
ج تتُا جلقيع : وإْن كتان اجلُ تل م ينًتا أبْن قتال .(1)اْلُقْفَرَدةخبَلف اجل تالتة  ,دختوا ؛فيهتا

والداخُل يف هذه  .جمهواًل أو  ستتتتتتتتتتتتواء كان املاُل م توًما  ,صتتتتتتتتتتتتحَّ   ؛َمن يغزو م ي هذا املال
طو ة خرج املشتتتتتتتتركون منها ودخَل فيها امل ؛فإْن كان من الصتتتتتتتتدقا  ،  يُ تر ابملال  ؛احلالة

دخَل فيها مطو ة   ؛وإْن كان من سه ِّ املصاح  ,وال يسرتجع منه  إذا مل يغزُ ،  دون املرتزقة
ففي صتتتتحة اجل الة قوالن  ؛وإْن كان من أرب ة أساس الفيء،  (2)]وأهل الذمة[املستتتتتقني 

 ؛(6)[خاصة]مصرفها يف اجليش :  فإْن قتنا،  (5)[اقيف مصرفه] (4)]القولني[  (3)(أصل) من
دخَل فيها ما  دا املرتزقة من املستتتتتقني   ؛إْن قتنا: مصتتتترفها املصتتتتاح ال امة]و ،  فهي ابطتة

 .(8)(7)وأهل الذمة[
ًا ابحلك  فهو ُمتطو ِّع،  لو هزا َمن أخرجه الشرع من اجل الة:  الرابع

وال  فإْن كان  امل
يستتتتح  ج الة مثته دون :  أحدمها؛  وإْن جهته فوجهان، كافرًاأو    مستتتتًقا كان،  متتتيء له
 .(9)ال ميء له: والثاين، أجرة مثته

 ؛فقتتته، "استتتتتتتتتتتتتتتتآجرتُتَك بكتذا  تع أْن تقتتل فَليًف الكتافر": لو قتال لتذمي: اخلتامس
في طيه ذلك ، ال يكون إجارة صتتتتتتتتتحيحة ؛وإْن قاله ملستتتتتتتتتت ،  أ طاه من ستتتتتتتتته ِّ املصتتتتتتتتتاح

 .(10)الروًيين هقال. لتقصتحة
 

ولو قتتال: َمن قتتاتتتَل فتتته كتتذا؛  "قريبتتا:  )رمحتته  ( الققويلحيتتث قتتال  أ : فتتإهن  ال يتتدختون, (1)
 ."وال يستحقه الصبيان يف الصورتني استحقَّه َمن قاتل من الصنفني،

 يف النس(تني: )خاصَّة(, واملثبا من حبر املذهب. (2)
  ًيدة من حبر املذهب. القوسنيما بني   (3)
 يف )و(: )والقولني(. (4)
 )رمحه  (. يف املطبوع: )فقوجب مصرفه(, ول ل الصحيح ما نقته الققويل (5)
 يف )و(: )خاصتة(. (6)
والثاين: أهنا جائزة إذا قتنا: مصتتتتتتتترفه يف املصتتتتتتتتاح ال امة ودخل "(: 13/198) يف حبر املذهب (7)

 ."أهل الصدقا  أو الء سواء كان من فيها من املستقني من  دا مرتزقة أهل الفي
وحبر املتتتتذهتتتتب . (136 -14/134. وانظر: احلتتتتاو  )(199 -13/198حبر املتتتتذهتتتتب ) (8)
 (.16/471وكفاية النبيه ) (.198 -13/197)
 (.13/199حبر املذهب )انظر:   (9)
 (.13/196حبر املذهب )انظر:   (10)
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 .(1)تنع قتتهفيَقن مي :املسآلة الثالثة
 :تنع قتته  من الُكفَّار أصنافوالذين مي
افتتتتإْن كتتتتان حمَْ ، فُيكره لتغتتتتا   قتتتتتل أبيتتتته وقريبتتتته، القريتتتتب: أحتتتتدهتتتتا ريكتتتتد   ؛رمتتتتً

 .(2)الكراهة
املتتاورد   (4)[وتوستتتتتتتتتتتتتتط]، (3)تص ابلقريتتب احملرم ن ابن أيب هريرة أنَّ الكراهتتة ختو 
بِّهِّ[الذ  أراه أنه إْن كان خيزًا يرث : فقال ]بَِّنستَ

وإْن كان ال يرث ،  كره له قتته  ؛ويُورث   (5)
فإْن مس ه يذكر   أو رستتتتوله بستتتتوء، أو قصتتتتده ), فهو كاألجنيب،  وال يُورث   (6)(بنفستتتته)

 .(9)(8)(7)(ابلقتل، مل ُيكره له
 .( 10) فإْن قاتتوا جا ،  ال جيو  قتته  إذا مل يقاتتوا،  النستتاء والصتتبيان:  الثاين والثالث

 .( 11)قبل األستتتتتتتر ال ب ده،  ال مدبرين ,ال جيو  قتته  إذا قاتتوا إال مقبتني:  وقال املاورد 
، و بتتدة األواثن  (13)كتتالتتدهريتتة؛  من قوٍم ليس هل  كتتتاب  (12)[النستتتتتتتتتتتتتتتاء]فتتإْن كتتان : قتتال

 

(.  14/127(. واحلتتتتتتتاو  )12/128)(. والبيتتتتتتتان 232(. والتنبيتتتتتتته )4/182انظر: األم ) (1)
 (.4/190(. وأسىن املطالب )7/469والتهذيب )

 (.10/243(. والروضة )11/389وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (2)
 (.14/127احلاو  لتقاورد  ) (3)
 يف )و(: )ولو مرط(. (4)
 يف النس(تني: )بنفسه(, واملثبا من احلاو . (5)
 مل أجده يف احلاو . القوسنيما بني   (6)
فتإن كتان  ,وينظر .: )فتإن  قتد قتتل أحتده  فَل حرج  تيتهالقوستتتتتتتتتتتتتتنيبتدل متا بني  يف احلتاو  (7)

 لشدة  ناده هلل ولرسوله والت رض لسبهقا فتيس مبسيء، وإن كان لغريه فقد أساء(.
 (.14/127احلاو  لتقاورد  ) (8)
 ب(./200) (9)
 (.10/243(. والروضة )11/390وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (10)
 (.221(, )77األحكام الستطانية لتقاورد  ) (11)
 يف )ط(: )يف النساء(. (12)
ه  الذين يقولون إبستتتتتتناد احلوادث إى الدهر واستتتتتتتقَلل الدهر ابلتآثري، والدهر  نده : هو  (13)

حملقتتد  حركتتا  الفتتتك، وأن ال تتامل يتتدار مبقتضتتتتتتتتتتتتتتع ريثري هتتذ احلركتتا . اتري  الفكر التتديين اجلتتاهتي
 (.476) الفيومي
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 .(3)يُقتتن (2)ف ند الشاف ي ؛من ا سَلم (1)]وامتن ن[
ْشكِّل

ُ
ب ضه   تع القولني يف الشي  وج ته    ,(4)واجملنون كالصيب  ,كاملرأة  واخلنثع امل

 .(5)الفاين الذ  ال رأ  له
فإْن مل يكن ، (6)[مؤتزره] كشتتتتتتتفنا  ن  ؛ومتتتتتتتككنا يف بتوهه ستتتتتتتَر منه  مراه ولو أُ 

ذِّكر قولني يف أنَّ  (8)وقد مرَّ  ,(7)وإْن أنبَا حكقنا ببتوهه،  أنبا فحكقه حكُ  الصتتتبيان
: أظهرمها،  استتتتتت جتُا إنباته ابلدواء: قالينبين  تيهقا ما إذا  ؟ َلمة  تيهأو   ذلك بتو 

: وقيل  ,(11)واليقني واجبٌة  تع الصتتتتحيح .(10)وحُيك  بصتتتتغره،  فُيصتتتتدَّق بيقينه  ,(9)الثاين
ولو   .فستتتتيآخ يف الد اوى  وإْن نكَل  ن اليقني  .(12)واستتتتُتشتتتتكتا مشتتتترو يتها.  احتياط

خبَلف ما لو أقامها  تع  ,قبلتُ مُس ا ومل   ؛قاما بينٌة  تع استتكقال سس  شترة ستنة
 .القول اأَلوَّل

مْل ُيستتتتتتتتتتتتتتقع  ؛ولو ادَّ ع التتتذمي ذلتتتك حني طتتتتَب تقرير اجلزيتتتة  تيتتته: قتتتال املتويل
 .(13)منه

 .(15) الشارب  (14)[اخضرار]وال ت ويل  تع  
كشتتتتتتتتتت ر التحية وال ارض    ؛والوجه  ,يف الت ويل  تع ما خشتتتتتتتتتتَن من متتتتتتتتتت رِّ ا بطو 

 

 يف النس(تني: )وامتن وا(, واملثبا من األحكام الستطانية. (1)
 (.8/377(. وامل(تصر )4/182انظر: األم ) (2)
 (.211األحكام الستطانية لتقاورد  ) (3)
 (.10/243(. والروضة )11/390وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (4)
 (.17/464انظر: هناية املطتب ) (5)
 )ط(: )مؤتره(, ويف )و(: )مؤبره(, ول ل الصحيح ما أثبتناه.يف  (6)
 (.10/243(. والروضة )11/390وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (7)
 .ال أدر  يف أ  كتاب مر   (8)
 (.10/243(. والروضة )391 -11/390وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (9)
 (.10/243(. والروضة )11/391امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي )وهو   (10)
 (.10/243(. والروضة )11/391انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (11)
 (.10/243(. والروضة )11/391انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (12)
 .ما يت ت  ابجلهاد من تتقة ا ابنة مل أجده مطبو ا وال خمطوطا (13)
 : )إحضار(.يف )و( (14)
 (.10/243(. والروضة )11/391وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (15)
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 .(2)(1)يف كتاب احلجر اتقدَّم وجهان ؛والشارب 
وأصتتتحاب  ,-(4)ءراجَ األُ  وه - (3)[فاءستتتَ وال ُ ] ,متتتاابًّ أو   متتتيً(ا كان؛ وأمَّا الراهبُ 

يف  وُأجرًي  ,(5)أهن  يُقتتون  :أصحهقا ,قوالن  ؛والشيو  الض فاء الذين ال رأ  هل  ,احلرفة
 .(8)(7)[أو األرجل] ومقطو ي األيد  (6)اءنَ مَ زُّ والال قيان 

 (11)[قتال]،  (10)اقتصتتتتتتتتتتتتتتر  تيهتا املتاورد  ,(9)راء طريقتة قتاط تة جبوا  القتتلجَ ويف األُ 
 .(12)وهي قوية: الراف ي

مقطوع  و واأل قع  نمِّ ومنه  َمن قطع بتتتته يف الزَّ ، واحملرتفون يف م نتتتتاه  ال حمتتتتالتتتتة
 .(13)الرجتنيأو  اليدين

فيتتتته فتتتتإْن كتتتتان هل  رأ  ، ن رأ  يف القتتتتتاليلقوالن فيقتتتتا إذا مل يكن لتقتتتتذكور وا
أو  وال فرَق بني أْن حيضتتر الوق ة .ال مأ ستتواء حضتتر الوق ة،  فيجو  قتته  ؛ويستتتصتتيبون به

 ،  ال
ُ
 .القوالنإْن مل حيضر ففي جوا  قتته : وقيل .(14)قاتلكقا ال فرَق يف امل

 

 (.10/243انظر: الروضة ) (1)
 .موض ه من امل(طوط  تعمل حيتين الزميل احملق    (2)
 يف النس(تني: )وال فاء(, ول ل الصحيح ما أثبتناه. (3)
 .(4/312انظر: مقاييس التغة ) (4)
 (.10/243وهو امل تقد. انظر: الروضة ) (5)
 (.35/336اتج ال روس )  انظر: املبتتع يف جسده من بَلء أو كر أو كسر أو هريه. (6)
 يف )و(: )واألرجل(. (7)
 (.10/243وهو امل تقد. انظر: الروضة ) (8)
 (.10/243انظر: الروضة ) (9)
 (.14/192احلاو  لتقاورد  ) (10)
 يف )و(: )قتل(. (11)
 ."...وأصح القولني(: "11/392قال يف الشرح الكبري ) (12)
 (.7/148(. وحتفة احملتاج )9/324(. والنج  الوهاج )10/243انظر: الروضة ) (13)
 (.244 -10/243(. والروضة )11/392وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (14)
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ا الشتتتتتتتتتتتتتتيُ   الظتتاهُر  : (3)والغزايل (2)فقتتال ا متتام ؛ال رأ  لتته (1)[األخرق التتذ ]وأمتتَّ
وقال  ،  (5)(4)(فيقا إذا مل حيضتتتتتتتتتتتتر) وحُيتقل إجراء القولني،  حضتتتتتتتتتتتتر الوق ةالقطع بقتته إذا 

 ر  تعدَ قتتتتْ رق بني أْن يتُ أنتتتته ال ف (7)]كَلمه [ ويفهقتتتته (6)[قتضتتتتتتتتتتتتتتيتتتتهي]التتتتذ  : الراف ي
 جتتدهنبَلده  ف (9)يتتدختتل ب ضأو  ،يف صتتتتتتتتتتتتتتف القتتتال -نيذكور من املتت - (8)[األخرق]

وال قيتتان ] الشتتتتتتتتتتتتتتيو  وهو قريتتٌب يف: قتتال. القولنيجوا  قتتتته  تع  (10)[يف َأن  ]، هنتتاك
 ويف الرهبان ، ال يتآتع منه  القتال الذ  (11)[والزَّْمىَن 

ُ
لكن  .ضتتتني  ن الت رض لتناسرِّ  ْ امل

كيف وأكثره  ،  ت رض هل  إذا دختنا بَلده يُ  ال  أنواملشتتتتتتتتتتغولني ابحلرفة   ءارَ جَ يب د يف األُ 
 !(12)أصحاب حرف
 :التفريع
وإْن  .واهتنام أمواهل   وستتتيب نستتتائه  وذراريه  جا  استتترتقاقه   ؛جيو  قتته :  إْن قتنا

كتتتالنستتتتتتتتتتتتتتتتتاء   ,ون بنفس األستتتتتتتتتتتتتترقُّ أهن  يُترَ : اأظهرهتتت ، ففي إرقتتتاقه  أوجتتته ؛ال جيو : قتنتتتا
. ويُرِّق ه ،  (14)[ويفتاديه]،  ومَيُن   تيته  ,أنَّ ا مام خمريَّ بني أْن يقتتته:  واثنيهتا  .(13)والصتتتتتتتتتتتتتتبيتان

 ,و تع هذا ففي استتتتتتتتتترتقاقِّ ذراريه  ونستتتتتتتتتتائه  ثَلثة أوجه  .مُينع استتتتتتتتتترتقاقه أنه  :  واثلثها
 

يف النست(تني: )االجري والذ (, واملثبا من حامتية النست(ة )ط(, وهو املواف  ملا ستيُنقل قريبا   (1)
 من كَلم ا مام والغزايل.

فآما إذا حضتتتتتتر الواق ة متتتتتتي  ال يرجع إى بطش، وال إى "(: 17/464قال يف هناية املطتب ) (2)
 ."رأ ، فيجو  إجراء القولني فيه، وال ميتنع القطع بقتته

 ."ا حضر...والشي  األخرق إذ(: "7/21قال يف الوسيط ) (3)
 مل أجده يف الوسيط. القوسنيما بني   (4)
حيث قال فيه: )وإن كان ذا را  ومل حيضتتر  (,98 -97. وانظر: البستتيط )(7/21الوستتيط ) (5)

 .فالظاهر انه يقتل وفيه وجه ض يف(
 يف )ط(: )تقتضيه(. (6)
 يف )ط(: )كَل منه (. (7)
 لتراف ي.الشرح الكبري  يف النس(تني: )األخرف(, واملثبا من  (8)
 أ(./201) (9)
 ويف )و(: )فإن(, واملثبا من الشرح الكبري. يف )ط(: )فإن يف(, (10)
 يف )و(: )والزمىن وال قيان والزمىن(. (11)
 .(10/244. وانظر: الروضة )(393 -11/392الشرح الكبري ) (12)
 (.10/244(. والروضة )11/393وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (13)
 يف )و(: )وأيويه(. (14)
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النستاء ويسترتقهن   (1)[أيستر]:  والثالث.  لتتب ية ,ال يُت رض هل :  والثاين، ُيسترتقون:  أحدها
 .(3)والثاين ض يف: قال ا مام .(2)دون الصبيان

 .(5)اخلَلف يف اهتنام أمواهل  (4)[وأجر ]
القطع  :  والثاين .راءجَ أهن   تع القولني يف األُ :  أحدمها  ,ويف أهل الستتتتتتتتتتتتتتوق طريقان

و تع اأَلوَّل جييء يف أستتتتتتتتتتتتتترِّ نستتتتتتتتتتتتتتتائه  وذراريه  واهتنتتام أمواهل  اخلَلف  .أبهن  يُقتتون
 .(7)ا مجاع (6)[خرق]من  بَ رُ قتَ  ؛وَمن منَع اهتنام أمواهل : قال ا مام. الساب 

 

 يف )و( كتقة هري واضحة. (1)
وإن قتنا: ال يقتتون، فكيف ستتتتتتتتتتتتتبيل الرق فيه ؟  "(: 465 -17/464يف هناية املطتب )  قال (2)

حاصتتتتتتتتتتتتل ما ذكره األئقة يف التفريع  تع هذا القول ثَلثة أوجه: أحدها: أهن  يرقون بنفس الستتتتتتتتتتتتيب 
األسر كاملقاتتة من الرجال، ولكن لإلمام  كالنساء والذرار . والثاين: أهن  ال يرقون بنفس الوقوع يف 

إرقاقه ، وليس له قتته ، والوجه الثالث: أهن  ال يرقون وال يستتتتتتتتتتتترتقون، وكآن هذا القائل يتتفا إى 
ما يقتضي االحرتام فيه . وهذا س(يف ال أصل له؛ إذ ليس لت سيف ما يوجب إجَلل قدره؛ فإذا  

إجراء الرق  تع ال ستتتتتتتتتتتتتتفتان  تيهن، فتاالمتنتاع منكتانتا النستتتتتتتتتتتتتتوة  تع أهنن ال يقتتن جير  الرق  
 ."ب يد...

 (.17/465هناية املطتب ) (3)
 يف )ط(: )وإجراء(. (4)
 (.10/344(. والروضة )11/393انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (5)
 ا مام.واملثبا من )و(, وهو املواف  ملا ذكره يف )ط(: )حرف(,  (6)
 .(10/244(. والروضة )11/393. وانظر: الشرح الكبري لتراف ي )(17/466هناية املطتب )  (7)
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 :فرعان
ففي جوا  ستتتتتتتتتتتتتتبيهتا وجهتان مبنيتان  تع القولني يف جوا    ؛إذا ترهبتا املرأة: اأَلوَّل
 -ترهَّب إبذن ستتيده (2)[وإن]-فيها ويف ال بد   وجزَم الغزايل يف اخلَلصتتة ,(1)قتلِّ الراهب

 .(3)ابجلوا 
 .(4)ال جيو  قتل رسوهل : الثاين
وستتتتتتتد األمر ، البَلد واحلصتتتتتتتون والقَلعجيو  لإلمام حماصتتتتتتترة الُكفَّار يف   :(5)الراب ة

ورمي  وحتريقه  إبضتتتتتتتتتتتتتترام النتتتتار، وقتتتتتاهل  ابملنجني ،  تيه  ابملنع من التتتتدخول واخلروج
بارك  تيه  ,وتغريقه  إبرستتتتتال املاء  تيه ،  إليه   (6)النفط

َ
وإبرستتتتتال ، وهبدم األستتتتتوار وامل

ويبيته  ،  ستتتاء والصتتتبيانوإْن كان فيه  الن وحنو ذلك خا ي   ,األفا ي واحليا  وال قارب 
وإْن خشتتتتتتي من إصتتتتتتابة النستتتتتتاء  ويبيته  أبْن يقاتته  ليًَل  تع هفتة،  (8)هارُّون (7)[وه ]

 .(9)الأو  وال فرق يف ذلك كته بني أن يضطر إليه، والصبيان
لكفار اب  (10)[وظفر] ,وةً ُيستتحب لإلمام إذا  تَ  أنَّ يف املستتقني ق:  وقال القاضتي

ملتتا فيتته من قتتتلِّ البهتتائ   ؛مبتتا ي   (13)[يقتتاتتتل] (12)[ال] أنْ  ؛(11)[ي  ] مبتتا من هري قتتتاهل 

 

 (.10/243وقد تقدم أن امل تقد أنه يقتل. انظر: الروضة ) (1)
 يف النس(تني: )إذا(, واملثبا من اخلَلصة. (2)
 (.7/469انظر: التهذيب )و  (614اخلَلصة ) (3)
 (.10/344(. والروضة )11/394لتراف ي )انظر: الشرح الكبري  (4)
(: )والنظُر يف م امتة الكفار ابلقتال، وفيه مستتتتتائل(. فذكر ثَلث مستتتتتائل,  191قال يف ص ) (5)

 وهذه الراب ة.
الصتتتتتتتتتتتتتتحتتاح اتج التغتتة وصتتتتتتتتتتتتتتحتتاح ال ربيتتة   انظر: النِّْفُط والنَتْفُط: ُدْهن، والكستتتتتتتتتتتتتتر أفصتتتتتتتتتتتتتتح. (6)
(3/1165.) 
 يف )و(: )فه (. (7)
 (.81طتبة الطتبة )  انظر: أ : هافتون. (8)
والشتتتتتتتتتتتتتترح الكبري لتراف ي   (.12/135(. والبيتتتتتان )232(. والتنبيتتتتته )4/306انظر: األم ) (9)
 (.9/325والنج  الوهاج ) (.245 -10/244(. والروضة )396 -11/394)
 النس(تني.هكذا يف  (10)
 (.16/387يف النس(تني: )ال ي  (, ول ل الصحيح ما اثبتناه, وانظر: كفاية النبيه ) (11)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )ط(. (12)
 يف )و(: )يقابل(. (13)
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جا  من هري  ؛وإْن خاف منه  و تَ  أنه لو  قَّه  بشتتتيٍء كان أقدر،  والنستتتاء والصتتتبيان
  .األوى (3)الكراهة يف احلالة (2)[إثبا  ]وهو يُفهِّ   .(1)ةٍ يكراه

، ال يتيستتتتتر إال به وألو كان ال يتآتع الفتح  : وقال،  وقد حكع ا مام فيها وجهني
 .(5)جا  ؛(4)[ويطول مقامه] والفتُح بغريه ي سر

الضترورة إى  (6)[د ا]فإْن ، فتو ترتَس الُكفَّار ابلنستاء والصتبيان, رف ذلك إذا  ُ  
جا  الرمي  ؛ولو تركناه  لغتبويف  وه  قاصتتتدويف رميه  وضتتترهب  أبْن كانوا يف التحام احلرب 

ضترورة أبْن كانوا داف ني  ن أنفسته   يكنوإْن مل ،  والضترب وإْن أصتاب الذين ترتستوا هب 
، ال جيو : والثاين  .(7)وصتتتتحَّحُه النوو ،  جيو :  أحدها  ,فآرب ة أوجه  ؛هري قاصتتتتدين قتالنا
 .ُيستحب تركه : الرابع. ُيكره: الثالث .(8)وصحَّحُه القفال

القطُع جبوا  :  أحتدمهتا ,ولو ترتستتتتتتتتتتتتتتوا هب  يف القت تة داف ني  ن أنفستتتتتتتتتتتتتته  فطريقتان
 .(9)وى إذا مل ميكن الفتح إال بقصده إجراء القولني يف األُ : والطري  الثاين .رميه 

كقا خُيري ،  خُيري بني ستتتقيه وتركه (10)[ طشتتتان] إذا استتتتستتتقع منه و :  قال املاورد 
 .(11)بني قتته وتركه

 

 (.16/387كفاية النبيه )  (1)
 يف )ط(: )إتيان(, وم نامها متقارب. (2)
 ب(./201) (3)
 يف )و(: )وتطول مدته(. (4)
 (.17/457هناية املطتب ) (5)
 يف )و(: )اد ا(. (6)
 (298 -11/297, وانظر: الشرح الكبري لتراف ي )(.10/246روضة الطالبني ) (7)
 (.16/393(. وكفاية النبيه )10/245روضة الطالبني )و (. 11/398الشرح الكبري ) (8)
 (. ومل أجد من ذكر امل تقد.10/245)(. والروضة 11/398انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (9)
, واملثبا من األحكام  يف هذا املوضتتتتتتع بياض يف )و( يستتتتتتع كتقة, وال يقابته متتتتتتيء يف )ط( (10)

 .الستطانية
 (.92األحكام الستطانية لتقاورد  ) (11)
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 فصل
أو  تارةٍ أو   ٍٍ رٍ ستتتتتتتْ بستتتتتتتبب أَ ،  مستتتتتتتتقونأو  البتدة مستتتتتتتت ٌ أو  أمَّا إذا كان يف القت ةِّ 

 :طرق ؛كاملنجني  والنار  ؛ففي جوا  قتته  مبا ي   ؛إبسَلم ب ض أهتهاأو  ،است قان
، أظهرمها اجلوا ؛  ويف حترميه قوالن،  أنه إْن مل تدُع إليه ضرورة فهو مكروه  :(1)أحدها

 .جا  ؛ضرورة أبْن خيَف  تع املستقني منه  لو مل يُدف وا هبذا الطري وإْن د ا إليه 
وإال فإْن قلَّ  دد املستقني يف الُكفَّار جا  ،  إْن د ا إليه ضرورة جا نه  أ:  والثاين

 .مل جيز، أكثرأو  وإْن كان  دده  مثل  دد الُكفَّار، وى تركهواألَ ، الرمي
الضتتتتتتتتتترورة ما إذا مل حيصتتتتتتتتتتل فتح القت ة إال وأحل  أصتتتتتتتتتتحاب هذين الطريقني حبالة  

 .بذلك 
أنه إْن  ت  أنَّ ذلك يصتتتتيب َمن فيها من  :(3)واتب ه  تيه الغزايل  (2)لإلمام والثالث

كانوا متقكنني من أو    وإْن هتَب  تع الظن ستتَلمته ،  فالوجه القطع ابلتحر ، املستتتقني
 .وال نظر إى الضرورة و دمها .ففي جوا  قتاهل  بذلك القوالن التوقي

 هتولتد من الطرق خَلٌف يف جوا  الرمي  نتد الضتتتتتتتتتتتتتترورة وال ت  أبنت وي: قتال الراف ي
تِّ  كقا ستتتتيآخ فيقا إذا ترتس الكافر ابملستتتتت  ويف  ه ب ضتتتته    .انتهع.  (4)يصتتتتيب كل ُمستتتتْ

 .(5)املذهب جوا  الرمي وإْن  رف أنه يصيب مستًقا: وقال النوو ، فيه
تِّ :  وقال املاورد  ا  تيه  من القتل نَّ مِّ إْن أَ  ؛مستتقونأو  إذا حاصتريف قت ًة فيها ُمستْ

 أهن  يقتتوهن ) وإْن مل أنمنه بل هتَب  تع الظن  ,(6)(حصتتتتتتتتتتتاره  واملقام  تع قتاهل )  جا 

 

 (.10/245(. والروضة )11/398وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (1)
 (.17/458هناية املطتب ) (2)
أما إذا كان يف القت ة مستتتتت  فَل تضتتتترم النار وال ينصتتتتب املنجني   (: "7/22قال يف الوستتتتيط ) (3)

 .(101 -100. وانظر: البسيط )"إذا  تقنا أنه يصيبه
 كل مست (.), بدل قوله: "يصيب املست "(, إال أنه قال:  11/399الشرح الكبري ) (4)
 (.10/246روضة الطالبني ) (5)
  ًيدة من احلاو . القوسنيما بني   (6)
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ضتتتتتتتتتترر   (3)(يكون) ال  (2)]...[  (1)(أن  :أحدمها  :إن أققنا  تع قتاهل  فهذا  تع ضتتتتتتتتتتربني
 ن حصتتتتتتاره  استتتتتتتبقاء لنفوس ) الكف  (5)(جباو فال) يف الكف  نه  يف احلال  (4) تينا

أن يكون   :والضتترب الثاين  .ل َل يت جل بقتته  ضتتررا وليس يف متاركته  ضتترر :املستتتقني
فَل جيب  , تينا يف الكف  ن املشتتتتركني ضتتتترر خلوفنا منه   تع حر  املستتتتتقني وحرمه 

فتإن قتتوه  استتتتتتتتتتتتتتتتدفتا تا ألكثر الضتتتتتتتتتتتتتتررين أبقتهقتا  ,الكف  نه  وال االمتنتاع  ن قتتاهل 
فإْن كان ُم جًََّل  .املقام  تع قتاهل  م تر ابلضتتتتتتتتتتتتتترر امل(وف منه  (7)]وجوب[  (6)(وكان

 .(8)املقام إال  ند تدده وحدوثه زمْل جي وإْن كان مؤجًَل  ,وجَب املقام  تيه 
قاله ، فَل متتتتتتتتتتتيء  تيه هري الكفارة ؛وحيث قتنا ابجلوا  فرمع فآصتتتتتتتتتتتاب مستتتتتتتتتتتتًقا

: وقال الروًيين، وهو فيقا إذا مل ي ت  فيها مستتتتتتتتتتتتتًقا بطري  اأَلْوَى   .(10)والبغو   (9)الطر 
ا وجبتا التديتة والكفتارةإذا  ا وجبتا ، َ تَِّ  أنَّ فيهتا مستتتتتتتتتتتتتتتقتً وإْن مل ي ت  أنَّ فيهتا مستتتتتتتتتتتتتتتقتً

 .(11)الكفارة فقط

 

  ًيدة من احلاو . القوسنيما بني   (1)
يف هذا املوضتتتتتتتتتتتتع واو يف النستتتتتتتتتتتت(تني, وحذفناه من أجل تصتتتتتتتتتتتتحيح ال بارة  تع وف  ما ذكره  (2)

 املاورد .
  ًيدة من احلاو . القوسنيما بني   (3)
 أ(./202) (4)
  ًيدة من احلاو , وكان بدهلا يف النس(تني: )وجب(. القوسنيما بني   (5)
  ًيدة من احلاو . القوسنيما بني   (6)
 يف النس(تني: )بوجوب(, واملثبا من احلاو . (7)
 .(14/188احلاو  لتقاورد  ) (8)
 (.951الت تيقة ) (9)
 (.7/474التهذيب ) (10)
ل يف حبر املذهب ) (11) أحدها: أن ي قد قتته وي ت  أنه مستتتتت  فهو  "( فققا قال:  13/248فصتتتت 

 تع ضتتتتتتتتتتربني: أحدمها: أن يقتته لغري ضتتتتتتتتتترورة د ته إى قتته، فهذا جيب  تيه القود... والثاين: أن  
تد وه الضتتتترورة إى قتته، ليتوصتتتتل به إى دفع الشتتتترك  ن نفستتتته ففي وجوب القود  تيه وجهان...  

 ."ثاين: أن ال ي قد قتته وال ي ت  أنه ومست  فَل قود  تيه وال دية و تيه الكفارةوال
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  فصل
ضتتترورة إى  (2)[تدعُ ]فإْن مل ، (1)[ه وهريِّ ]  ستتتارىإذا ترتَّس الُكفَّار مبستتتتقني من األُ 

فإْن رمع   ,(3)مل جيز رميه  ؛أبْن كانوا داف ني  ن أنفسه  ؛ا  راض رميه  واحتقل احلال
 تقه  إنف، هو كقا لو قتَل رجًَل يف دار احلرب : فقد قال البغو  مستتتتتتتتتًقا (4)[وقتل]راٍم 

 .(5)ويف الدية قوالن, وتب الكفارة، وإْن ظنه كافرًا فَل قصاص، مستًقا لزمه القصاص
ولو كففنا  نه   ترتستتتتتتتتتتتتوا هب  يف حالة االلتحاموإْن د ا ضتتتتتتتتتتتترورة إى الرمي أبْن  

أنه جيو  رميه   تع قصتتدِّ قتال   :-وهو منصتتوصٌ - أظهرمها  ,فوجهان  ؛ظفروا ابملستتتقنيل
، (8)البغو  وبه أجاب ، ال:  والثاين  .(7)(6)توقع املستتتتتتتقني حبستتتتتتب ا مكانوي، املشتتتتتتركني

واقتضتتع كَلمه ختصتتيص اخلَلف مبا إذا ترتس ، فيقا إذا ترتس كافٌر مبستتت  (9)وكذا الغزايل
حل  يف وأ،  (10)وأمتتتتتتار ا مام إى الفرق بينهقا، الُكفَّار بطائفٍة من املستتتتتتتقني يف الصتتتتتتف

ار متا إذا ترتس أ تداد البستتتتتتتتتتتتتتيط ]ومل يكن يف هَلك مقتابتته  من  حمصتتتتتتتتتتتتتتورون من الُكفتَّ
 .(12)مبا إذا ترتس واحٌد بواحد ؛ا سَلم جندوهو اصطَلُم ، (11)املستقني خطٌر كتي[

 :التفريع
 

 ما بني امل قوفتني ساقط من )ط(. (1)
 يف )و(: )يدع(. (2)
 (.10/246(. والروضة )11/399وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (3)
 يف )و(: )وقيل(. (4)
الشرح الكبري  و  (.12/133(. والبيان )17/459هناية املطتب ). وانظر:  (7/473التهذيب )  (5)

 .(10/346(. والروضة )11/399لتراف ي )
 (.271(. وخمتصر املزين )4/258األم ) (6)
 (.10/246(. والروضة )11/399وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (7)
إن كتان يف حتال التحتام القتتال، واخلوف  تع املستتتتتتتتتتتتتتتقني أن (: "7/473قتال يف التهتذيتب ) (8)

 .": جيو ؛ ألن حفظ اجملاهدين أوى من حفظ من أبيديه -يظفر هب  الكفار
فآما إذا ترتس كافر مبست  فَل جيو  قصد الرتس وإن خاف القاصد (: "7/23قال يف الوسيط )  (9)

من األستتتتتتتتتتتتتتارى ولو تركناه  الهنزم  أما إذا ترتس الكفار يف صتتتتتتتتتتتتتتف القتال بطائفة   تع نفستتتتتتتتتتتتتته...
  -101, وانظر: البستتتتتتتتيط )"املستتتتتتتتتقون و تا رايته  فقنه  من جو  قصتتتتتتتتده ... ومنه  من منع 

102). 
 (.459 -17/458هناية املطتب ) (10)
 اذ املقاتتني من ال داة خطر(. ,يف البسيط: )ومل يكن هَلك اال داء (11)
 (.101 -100البسيط لتغزايل ) (12)
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أنه   (2)[:أصتتتتتتتتتحها  ,(1)طرقٌ ]ففي القصتتتتتتتتتاص  ؛فرمع وقتلَ  ,ال جيو  الرمي  :إْن قتنا
وقتابتهتا : قتال ا متام. القطع بوجوبته:  واثنيهقتا .خمرج  تع القولني يف وجوبته  تع املكره

وهو ،  همستتتتتتتًقا  تع قتلِّ مستتتتتتتٍ  إبجياب القصتتتتتتاص  تع املكرَ يُقطع فيقا إذا أكره حريبٌّ 
 .(3)ب يدٌ 

ا: قال يف البستيط ففي إجياب القصتاص  تع   ولو كان املترتس ابملستت  مستتًقا أيضتً
فإْن نز لناه منزلة ،  ينشتتتتتتتتتتآ من تردد األصتتتتتتتتتتحاب يف هذه املستتتتتتتتتتآلة،  املترتس احتقال  ند 

 .(4)ول ته األظهر، امل(قصة فَل قصاص  تيه
 :وإْن قتنتا، وإال فقوالن، فهتذا أوى ؛جيتب الَقود  تع املكره :قتنتا إن أيفَّ : والثتالتث

 .وتب الكفارة، فَل قصاص ؛جيو  الرمي
تِّ : أحتدهتا ,ففيهتا طرقٌ ،  (6)التديتة (5)[وأمت ا] لزمتته  ؛أنته إْن  ت  أنَّ املرمي إليته ُمستتتتتتتتتتتتتتْ
لزمته  ؛أنه إْن قصتتتتده ب ينه:  والثاين  .(8)(7)وهو ظاهر النص،  تزمهتمل  ؛وإْن مل ي تقه،  الدية
مل  ؛إى الصتتتتتتتف مطتًقا (9)[رمع] وإْن مل يقصتتتتتتتده بل، الأو  ستتتتتتتواء  تقه مستتتتتتتتًقا،  الدية

ستتواء قصتتده ،  وجبا ؛مستتتًقا ثةأنه إْن  ت  أنَّ  :  والرابع .أنَّ فيها قولني:  والثالث .تزمهت
 .(10)وقد تقدَّم ذلك يف اجلناًي  ، فقوالن ؛وإْن مل ي ت ، ال مب ينه أ

 .(11)ألهنا ديُة  قٍد حمض ,الدية يف ماله يتزمهوقال املاورد : 
 

 (.10/246(. والروضة )11/399امل تقد أنه ال قصاص. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (1)
 يف )و(: )طريقان أصحهقا(. (2)
 (.17/459هناية املطتب ) (3)
 (.102 -101البسيط لتغزايل ) (4)
 يف )ط(: )فآما(. (5)
 ب(./202) (6)
إن أصتاب يف هذه احلال مستتقا قال يف كتاب حك  أهل الكتاب  (: "271قال يف امل(تصتر ) (7)

أ ت  رقبة وقال يف موضتتتتتتع  خر من هذا الكتاب إن كان  تقه مستتتتتتتقا فالدية مع الرقبة. قال املزين 
)رمحته  ( ليس هتذا  نتد  مب(تتف ولكنته يقول إن كتان قتتته مع ال ت  أبنته حمرم التدم فتالتديتة مع  

 ."ا ارتفع ال ت  فالرقبة دون الديةلرقبة فإذا
 (.10/246وهو امل تقد. انظر: الروضة ) (8)
 يف )ط(: )يرمي(. (9)
 /أ(, من نس(ة املتحف )ط(.146) اجملتد التاسع, لوحة (10)
 (.14/189احلاو  لتقاورد  ) (11)
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وقال سائر   ,(1) زمه الديةقال املزين: ال تت  ؛ومل ي ت  إسَلمه] فإْن مل يت قد قتته
 . (2) تزِّمه يف مالهتأصحابنا:  

 آٍ و ت  إستتتتتتتتتتتتتتَلمته ففي التديتة قوالن، فتإْن لزمتته فهي ديتُة خطت  (3)[وإْن مل يت قتد قتتته
 .(4) تع ال اقتة، واستحسنه الروًيين

 .بكباره  (5)[كالترتس]املستقني  طفالوالترتس أب
فاحلك  يف جوا  الرمي والدية والكفارة ما    بدأو  ذميأو   ولو ترتستتتتتتتتتتوا مبستتتتتتتتتتتآمن

 .(6)لكنَّ الواجَب يف ال بد القيقة، تقدَّم
تِّ  تِّ   ،  ركب فرستتتتهأو   ،هريه من أموالهأو  ,ولو ترتس كافٌر برتس ُمستتتتْ فرمع إليه ُمستتتتْ

فيه فإْن أمكنه أال يصتيب   كان  وإنْ ،  لزمه ضتقانه ؛فإْن كان يف هري التحام القتال، فآتتفه
ال  ؛إبصتتتتتتتابته فإْن ج تناه كاملكَرهوإْن مل ميكنه الدفع إال ،  ضتتتتتتتقن  ؛مال املستتتتتتتت  فآصتتتتتتتابه

 .(7)كقا يتزمه القصاص  لزمه ضقانه ؛وإْن ج تناه خمتارًا، يضقن

 

ولو كتانوا هري متتحقني فترتستتتتتتتتتتتتتتوا أبطفتاهل  فقتد قيل:  "(: 379 -8/378قتال يف خمتصتتتتتتتتتتتتتتره ) (1)
يضتتتتتترب املترتس منه  وال ي قد الطفل وقد قيل: يكف، ولو ترتستتتتتتوا مبستتتتتتت  رأيا أن يكف إال أن  
يكونوا متتحقني فيضتتترب املشتتترك ويتوقع املستتتت  جهده فإن أصتتتاب يف هذه احلال مستتتتقا؛ قال يف 

 خر من هذا الكتاب: إن كان  تقه مستتتتتقا   كتاب حك  أهل الكتاب أ ت  رقبة وقال يف موضتتتتع 
ليس هتذا  نتد  مب(تتف ولكنته يقول: إن كتان قتتته   -رمحته    -فتالتديتة مع الرقبتة. )قتال املزين( 

مع ال ت  أبنه حمرم الدم فالدية مع الرقبة، فإذا ارتفع ال ت  فالرقبة دون الدية ولذلك قال الشتتتتتتتتتتتتاف ي: 
ومل يقصده فتيس  تيه إال رقبة، ولو كان  ت  مبكانه م رماه   لو رمع يف دار احلرب فآصاب مستآمنا

 . انتهع."مضطر إى الرمي ف تيه رقبة ودية هري
(, والروًيين 14/189(, واملتاورد  يف احلتاو  )17/460التذ  ذكره ا متام يف هنتايتة املطتتب ) (2)

(:  7/474ذيب )(, والبغو  يف الته6/392(, والغزايل يف الوستتتتتتتتتتتتتيط )13/248يف حبر املذهب )
 (.135 -12/133أنه ال تب الدية. وانظر: البيان لت قراين )

 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (3)
. وانظر ما ستتتتتتتتتتتتتب  من املصتتتتتتتتتتتتتادر يف املستتتتتتتتتتتتتآلة ( ومل يذكر رأيه13/248نقته يف حبر املذهب ) (4)

 .السابقة
 يف )ط(: )كاملترتس(. (5)
 (.10/247(. والروضة )11/400الكبري لتراف ي )وهو امل تقد. انظر: الشرح   (6)
 (.10/247(. والروضة )11/400وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (7)
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 فصل  يف اهلزمية
 : (2)إال يف حالتني، َحُرَم  تع املستقني االهنزامالتقع الصفان  (1)[إذا]
، االنصتتتتتتتراففيجو  ، أْن يزيد الُكفَّار  تع ضتتتتتتت ف  دد املستتتتتتتتقني:  (3)[مهااحدإ]

فإْن كان مستتتتتتتًقا واحًدا مل جيب  تيه مصتتتتتتابرة ،  من واحدٍ  (4)[أكثر]  اجملاهد هذا إذا كان
فيه ؟  وأمَّا إذا قصتتتتدمها فهل له التويل  نهقا، اثنني من املشتتتتركني  ند االنفراد إذا قصتتتتداه

ُه ، ألنَّ فرض اجلهتاد إ تا يتوجته  تع اجلقتا تة دون الواحتد ,ن  : أحتدمهتا ,وجهتان ورجَّحتَ
ُه ابن الصتتتتتتتتتتتتتتبتتتا ، ال: واثنيهقتتتا .(7)والنوو  (6)والروًيين (5)املتتتاورد  وابن أيب  ,(8)ورجَّحتتتَ
 .(10)وليس لتواحد وال دد اليسري قصد اجلهاد: قال ابن الصبا  ,(9) صرون

، فهل جيو  له االنصراف،  ا ويهتك قو ت  أنه ال يقاومه،  ولو قاتَل مشركان مستًقا
 .(11)ظاهر املذهب الثاين :قال الروًيين، فيه وجهان ؟الثبا  أم يتزمه 

يكونوا خي الة واملشتتركون   (12)فه  بني أنْ  ْ وال فرق يف وجوب مصتتابرة املستتتقني لضتتِّ 
يف أنَّ  وميكن خترجيته  تع الوجهني اآلتيني، وفيته نظرٌ   :قتال النوو   .(13)وابل كس، رجتَّالتة

 

 يف )و(: )فإذا(. (1)
(. والشترح  13/240(. وحبر املذهب )14/180(. واحلاو  )17/448انظر: هناية املطتب ) (2)

 (.4/191املطالب )(. وأسىن 11/401الكبري لتراف ي )
 (.اأُلوى(, ويف )و(: )أحديهقايف )ط(: ) (3)
 يف )ط(: )إذن أكثر(. (4)
 ."(: "وهو الظاهر من مذهب الشاف ي14/183قال املاورد  يف احلاو  ) (5)
 ."وهو الظاهر من مذهب الشاف ي(: "13/242قال يف حبر املذهب ) (6)
 (.10/249روضة الطالبني ) (7)
ومل   ",فيتزم لتواحد أن يثبا الثنني وال يتزمه الثبا  لثَلثة"(, فإنه قال: 116انظر: الشتتتتتامل ) (8)

 أجد قوله يف هذه املسآلة.
وإن طتبهقا ابتداًء جا  له ب د "( أن له ذلك, حيث قال: 2/621ار )الذ  قاله يف االنتصتتتتتتتتتت  (9)

 ."جهنيذلك أن يفر منهقا  تع أصح الو 
 (.116الشامل ) (10)
فتإن حتققتا اجلقتا تة املقتاتتتة ملثتي  تدوه  أهن  (: "13/242قتال الروًيين يف حبر املتذهتب ) (11)

,  "إن صتتتتتتابروه  هتكوا، ففي جوا  هزميته  منه  هري متحرفني لقتال أو متحيزين إى ف ة وجهان...
 فذكرمها ومل يزد  تع ذلك.

 أ(./203) (12)
 (.9/333النج  الوهاج )انظر:   (13)
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 ؟(1)اال تبار ابمل ىن أم ابل دد
؟ فر مائة من أبطال املستتتقني من مائتني وواحد من ضتت فاء الُكفَّارتوهل جيو  أْن  

إذا رجا : فإنه قال،  (3)يقتضتتتتتتتتتتتي اجلزم به  وكَلم املاورد   ,(2)ال:  أصتتتتتتتتتتتحهقا  ,فيه وجهان
ستتتواٌء ، ح  يظفروا به وجب  تيه  مصتتتابرته  ؛صتتتابروه  (4)[لو] املستتتتقون الظفر ب دوه 

 .(5)وهو مراد اآلية. كثرواأو   قتوا
جا  أْن ،  فإْن كانوا أكثر من مثل املِّثل،  فهنا يُ تر املشتتتركون  وإْن مل يرجوا الظفر به

صتتتتتتريح يف   (10)(9)قاوالشتتتتتتي  أبو إستتتتتتح (8)والروًيين  (7)وكَلم ابن الصتتتتتتبا   ,(6)يولوا  نه 
 .(11)]هتبة املستقني بصره [استحباب الثبا  يف مطت  الزًيدة مع  تة 

ويُ رَّ  نتته أبنتته هتتل جيو  ، مرا تتاة امل ىنأو  النظر إى جمرد التفظ :ومتتآختتذ اخلَلف
وجير  الوجهان يف ؟  يقيدهأو   (12)[خيصتصته]املطت  م ىن أو  من التفظ ال ام  يستتنبطأْن 

من مائتني أو   مائة من ضتتت فاء املستتتتقني من مائة وتستتت ة وتستتت نيفرَّ توهو أْن  ،  كستتته
 

 (.10/249روضة الطالبني ) (1)
 (.10/248(. والروضة )11/405وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (2)
 (.14/181احلاو  لتقاورد  ) (3)
 يف )ط(: )أو(. (4)
 ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن نن منُّ  كآنه يشري إى قوله ت اى:  (6)
 حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي
 .[66:األنفال] َّجح مج حج مث هتمت خت

 (.10/248(. والروضة )11/405انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (6)
 (.118الشامل ) (7)
 (.13/241حبر املذهب ) (8)
م  ن ابن ستتتتتتتتتتتتتتريج   إبراهي  بن أمحتتد املرو  , أختتذ الفقتته  ن  بتتدان املرو   أبو إستتتتتتتتتتتتتتحتتاق, (9)

طبقا   انظر:  تويف يف مصتتر ستتنة أرب ني وثَلثائة. , متترح امل(تصتتر وصتتنف األصتتول, وا صتتط(ر 
 (.106 -1/105الشاف ية البن قاضع مهبة )

فيقتتا إذا كتتان من املستتتتتتتتتتتتتتتقني متتائتتة من  وحكع املراو ة"(: 16/416قتتال يف كفتتايتتة النبيتته ) (10)
أنته جيتب الثبتا   تع أصتتتتتتتتتتتتتتح  األبطتال، ويف مقتابتته  من الكفتار متائتتان وواحتد من الضتتتتتتتتتتتتتت فتاء:

 ."الوجهني
 يف النس(تني: )صر املستقني بغتبته (, وكآن الصحيح ما أثبتناه. (11)
 الصحيح ما أثبتناه.( بدون تنقيط, ول ل ىخصصهيف )ط(: )ختصيصه(, ويف )و(: ) (12)
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من  أو    يفر  شتترون من ضتت فاء املستتتقني من تستت ة وثَلثني  (1)[وأنْ ]،  من أبطال الُكفَّار
 .والظتاهر املنع،  وإْن را ينتا امل ىن جتا ، فتإْن را ينتا ال تدد مل جيز، أرب ني من أبطتال الُكفتَّار

 ,استتتتتُتحبَّ هل  الثبا   ؛إْن هتب  تع ظنه  أهن  لو ثبتوا لظفروا  :ظروحيث جا  الفرار نُ 
بنتتتتامهتتتتا الطر  ، (2)ففي وجوب الفرار وجهتتتتان ؛وإْن هتتتتتب  تع ظنه  اهلَلك لو ثبتوا

ومقتضتتتتتاه أْن يكون الصتتتتتحيح  ند   .(3)ومجا ة  تع القولني يف وجوب الدفع  ن النفس
األنته  ,ويف البنتاء نظر .الوجوب  الطر  وأنَّ ، تقتدَّم أهنقتا فيقتا إذا كتان القتاتتل مستتتتتتتتتتتتتتتقتً

 .الكافر جيب دف ه قطً ا
 ؛احملض من هري نكتتايتتٍة ظتتاهرٍة يف ال تتدو إْن كتتان يف الثبتتا  اهلَلكُ  :وقتتال ا متتام
قال    .(5)ففي وجوبه الوجهان  ؛(4)[فيه ]  وإْن كان فيه نكاية ظاهرة، وجب االنصتتتتتتتتتتتتتتراف

  .(6)جيب لكن ُيستحبواألصح أنه ال ، وهو احل  :النوو 
 .دوا النكاية ابلظهور كقا قيَّدها ا مامقيمل ي (8)والراف ي (7)لكنَّ الغزايل

ال دو  ْخذِّ أَ أو   مل يبَ  م ه  ستتتَلح النكستتتارهأو   ولو مل يكن مع املستتتتقني ستتتَلح
ار ستتتتتتتتتتتتتتَلح خشتتتتتتتتتتتتتتتب وال حجتتارة ميكن التتدفع هبتتا كومل يكن هنتتا فقتتد قتتال  ؛ومع الُكفتتَّ

 .لتت رض لتهَلك مع  دم النكاية ,االنصراف (11)جيو  :(10)والغزايل (9)ا مام
، ( 12)يف  خر املستتتآلة يقتضتتتيه وكَلم ا مام،  القول بوجوب االنصتتتراف: ومقتضتتتاها

 

 يف )و(: )أو أْن(. (1)
(. وكفاية 10/249الروضتتتتة )و (. 11/405(. والشتتتترح الكبري )24 -7/23الوستتتتيط )  :انظر (2)

 (.16/416النبيه )
 (.942الت تيقة ) (3)
 يف )ط(: )فه (. (4)
 (.17/454هناية املطتب ) (5)
 (.10/249روضة الطالبني ) (6)
 (.7/24الوسيط ) (7)
 ( قولني ومل يرجح.11/405ذكر يف الشرح الكبري ) (8)
 (.17/449هناية املطتب ) (9)
 (.7/24الوسيط ) (10)
 ب(./203) (11)
 (.17/450هناية املطتب ) (12)
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 .ملا فيه من إهانة الدين ,(1)وصوَّبه ابُن  بد السَلم
: أحتدهتا ,ففي جوا  االنصتتتتتتتتتتتتتتراف ثَلثتة أوجته ؛وإْن أمكن الرمي ابحلجتارة وحنوهتا

وابن  (4)مقتضتتتتتتتتع كَلم الطر   (3)(هو)و،  املنع:  والثاين  .(2)وصتتتتتتتتحَّحُه القاضتتتتتتتتي،  اجلوا 
 .وإال جا ، مل جيز ؛(8)عيمقالإْن كان م ه  : والثالث .(7)(6)والروًيين (5)الصبا 

وال ، وقوة ليتحقه  مددهل  أْن يتحصتتتتتنوا  :قال الشتتتتتاف ي ؛ولو جاء ال دو إى بتدٍ 
 .(10)وإ ا ا م  تع َمن وىَّ ب د التقاء ,(9)ن[أيثو ]

 :فرع 
 .(11)ال جيو  لتقست  أْن ي قر فرسه يف احلرب ح  ال يفر

ذاهُب بنية االنضتتتقام إى طائفٍة الوهو   ؛أْن يكون متحيزًا إى ف ة:  (12)احلالة الثانية
 .(13)قتيتةأو  سواء كانا الف ة كثرية، فيجو  ذلك ، لي ود م ه  إى القتال

 

 (.7/179الغاية ) (1)
 (.16/373كفاية النبيه )  (2)
  ًيدة من احملق  ليستقي  الكَلم. و  أ ت . القوسنيما بني   (3)
 (.941الت تيقة ) (4)
: فإذا ذهب الستتتتتتتَلح ومل يكن متتتتتتتيء من -ي ين الشتتتتتتتاف ي–قال "(: 118قال يف الشتتتتتتتامل ) (5)

حجتارة أو خشتتتتتتتتتتتتتتب أو هريهتا فتآحتب أن يولوا متحرفني أو متحيزين, فتآن مل ينووا ذلتك فَل يبني أن  
 , ومل ي ت   تيه."ه احلالة  تع الدفع يقدرون يف هذ  أيثوا, الهن  ال

 مل أجد يف البحر. (6)
 (.10/248وهو امل تقد. انظر: الروضة ) (7)
الصتتتتتتتتتتتتتتحتتاح اتج التغتتة وصتتتتتتتتتتتتتتحتتاح ال ربيتتة لتجواهر   انظر: املقَلع: التتذ  يرمع بتته احلجر. (8)
(3/1271.) 
 يف النس(تني: )أيثوا(. (9)
فَل أبس أن يتحصتتتتنوا إى أن أيتيه  مدد  "ونص  بارته:  (,171 -4/170األم لتشتتتتاف ي ) (10)

ي إ تا أو حتتدث هل  قوة وإن وين  تيه  فَل أبس أن يولوا  ن ال تدو متا مل يتتقوا ه  وال تدو ألن النه
 ."هو يف التولية ب د التقاء

 (.9/338انظر: النج  الوهاج ) (11)
 .وهي إحدى حالر جوا  اهنزام املستقني (12)
 (.10/247(. والروضة )11/403لشرح الكبري لتراف ي )انظر: ا (13)
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 .ن  : واثنيهقا .(1)أنه ال ُيشرتط: أصحهقا ,ويف امرتاط كوهنا قريبة وجهان
واملراد أْن يكون ،  (2)وال يُنزل القرب هنا  تع ما دون مستتتتتتتافة القصتتتتتتتر :قال ا مام

، االستتتتتتتتتتتتتتتنجتاد هب حبيتث يقتدر املتحيز إليه  ، ذو  جنتدة مرابطتةُ  (3)[امل رتك]ابلقرب من 
ال جيب  تع  ؛(4)و تع اأَلوَّل .واحلرب قائقة ن يدركوه أوال يب د  .ح  يدرك املستتقني

، (5)[اجلقع]بتحصتيل  املتحيز إى الف ة الب يدة أْن يشتتغل ابل ود واالستتنجاد والست ي فيه
وقد -فإنَّ إجيابه ، رظَ نَ   ؛ولكن إذا هتيَّآ ذلك ففي وجوب الوفاء  تيه ابلقصتتد الذ  قدَّمه

 .يف حك ِّ القضتتتاء وتصتتتوير القضتتتاء  ستتتر يف اجلهاد -مضتتتع إى أقصتتتع الشتتترق والغرب 
مع أنَّ قاصتتد التحيز  فكيف يتزم،   الُكفَّار دبره  اصتتًيا ال يتزمه ال ود إى اجلهادوَمن وىَّ 

وهو  .فكذا قصتتتتتتده،  ظاهرة ةال يتزم  تع طريق ره لهنذ, و ره لهنذقصتتتتتتده له ال يزيد  تع 
 .انتهع. (7)واملسآلة حمتقتة، لكن ي رضه إمكال، (6)ما يدل  تيه كَلم الصيدالين

وقتد حكع ، (9)هتذا فيته خَلٌف أيخ، "تركته  تامتًدا مل يتزمته ال ود (8)[لو]": وقولته
لو مل تكن ف تتة قريبتة  (11)و تع الثتتاين، (10)خَلفتًتا يف وجوب ال ود يف مستتتتتتتتتتتتتتتآلتنتتا الراف ي

 .(12)[التحيز]لت ذر  ,وجبا املصابرة
ن استتتشتت ر من املقاتتني  جًزا أب، كون به حاجة إليهت تع هذا أْن  وامتترتط ا مام

 

 (.10/247(. والروضة )11/403وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (1)
. وقال حمق  هناية  "فَل ينبغي أن ينز ل  تع مستتافة القصتتر(: "17/451قال يف هناية املطتب ) (2)

وما يف األصتل مواف  ملا   ". انتهع.مستافة القصتريف األصتل: أن ينزل  تع ما يقصتر  تع "املطتب: 
 !, وال أدر  ما الذ  منع احملق  من إثبا  ما جاء يف األصل)رمحه  ( نقته الققويل

 يف )و(: )امل رك(. (3)
 وهو  دم امرتاط كوهنا قريبة. (4)
 يف )ط(: )اجلقيع(. (5)
, مارح خمتصر املزين  الصيدالين.  نسبة إى أبيه داود  حمقد بن داود بن حمقد الداود  أبو بكر,(  6)

 .(4/184)طبقا  الشاف ية الكرى لتسبكي  انظر:   .تتقيذ ا مام أيب بكر القفال املرو  
 (.452 -17/451هناية املطتب ) (7)
 يف )و(: )ولو(. (8)
 .(223ص ) (9)
 (.11/403الشرح الكبري ) (10)
 وهو امرتاط كوهنا قريبة. (11)
 يف )و(: )البحث(. (12)
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وامتتتتتتتتتتتتترتط ذلك يف  .(2)(1)مل يكن كذلك مل جيز نفإ،  حموًجا إى االستتتتتتتتتتتتتتنجاد بف ٍة أخرى
ا فإْن ، ال يكون يف اهنزامه انكستتتتتار املستتتتتتقني  نوامتتتتترتط  تع الوجهني أ، االحنراف أيضتتتتتً

ومل يشتتتتتتتتتتتتتترتط هريمهتا ذلتك بتل أطتقوا ذكر : قتال الراف ي .(4)واتب ته الغزايل ,(3)كتان مل جيز
ب زمه  تع االتصتتتتتتتتتتتال  جَمُْبورًا  وكآهن  رأوا ترك القتال واالهنزام يف احلال   ,التفصتتتتتتتتتتتيل املتقدم

 .انتهع. (5)بف ٍة أخرى
 ويتتآيتد مبتا تقتدَّم أنَّ اخلَلف يف وجوب ال ود إذا رجَع رب التدين، ومتا قتااله ظتاهرٌ 

 بفإْن خشتي مل جي،  خمصتوٌص مبا إذا مل حيصتل اهنزام ب وده  ؛الوالد ب د حضتور الصتفأو  
 .قطً ا

أو   يفهجز ستتواء أ،  فيقا هنقوه ب د مفارقتهنيواملتحيز إى ف ٍة ب يدة ال يشتتارك الغا 
استتح َّ حصتته من اأَلوَّل  ؛الغنيقة قبل مفارقته وب ضتها ب دهاوإْن حصتل ب ض ,  من ناه

 .(6)دون الثاين
 .(7)وكذا يف املتحرف لتقتال: قال الراف ي

ول ته فيقا إذا مل يب د ومل ،  ومنه  َمن أطتَ  القول أبنَّ املتحرف يشتتتتتتتارك يف الغنيقة
: أظهرمها  ,احلاصتتتتتة ب د توليه وجهانويف مشتتتتاركة املتحيز إى ف ٍة قريبة يف الغنيقة  , يغب
 .(8)ن  

وا ت  أنَّ ا مام حكع  ن األصتتتتتتحاب أهن  أطتقوا يف مشتتتتتتاركة املتحيز يف الغنيقة 
 .( 9)وأبدى هو التفرقة من  نتده،  ب يتدةأو   الف تة قريبتة  يكونوجهني من هري تفرقٍة بني أْن 

 

 (.17/453هناية املطتب ) (1)
 أ(./204) (2)
 (.17/453هناية املطتب ) (3)
 (.7/25الوسيط ) (4)
 (.11/403الشرح الكبري ) (5)
 (.10/248)(. والروضة 11/404وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (6)
، ومبثته  -رضتتتي    نه -هكذا نقل  ن نص الشتتتاف ي "(: 11/404قال يف الشتتترح الكبري ) (7)

 ."أجاب يف املتحرف لتقتال
 (.11/404الشرح الكبري )وهو امل تقد. انظر:   (8)
 (.454 -17/453هناية املطتب ) (9)
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والراف ي نستتتتتتتتَب إى   .(1)أبنَّ املتحيز يشتتتتتتتتارك  وأطت  الغزايل القول يف ابب َقستتتتتتتتْ  الغنيقة
 .(3)هنا  دم املشاركة يف التحيز إى الف ة الب يدة (2)النص

، نزع منه  حصتتتتته تمل   ؛ُمَّ ولا طائفة ولو هنَ  املستتتتتقون واقتستتتتقوا: قال الروًيين
 .(4)مل يكن هل  فيها ح  ؛ب دهأو  وإن ولوا قبل القسقة قبل أْن خُتقس

 :فرع 
 .(5)وليس هبزمية، تولية الدبر لتتحرف لتقتال جائز

إمَّا ، ملصتتتتتتتتتتتتتتتحة القتال؛ املتنقل إى مكاٍن  خر يف موضتتتتتتتتتتتتتتع احلرب : واملتحر ِّف هو
الريح الذ  أو   املقابل لتشتتقسأو   لكونه أمكن لَلنتقال أبْن يتحرَّف من املوضتتع الضتتي 

لكونه فيه أو   ،الريحأو   لتشتتقسمستتتدبر أو   يستتفي الرتاب  تع وجهه إى موضتتٍع واستتع
 ،يف موضتتٍع ويهج  (6)[ستترت  تلي]أو   ،كقا لو رأى التحول من الضتتي  إى الستت ة،  مصتتتحة

موضتتتتتتتتتتتتتتع ]من أو  ,لي(رج  تيتتته كقني من ختفتتتهأو  , تيتتته (7)[فيكر] ليتب تتته ال تتتدوأو 
 .إى موضع فيه املاء (8)[م طش

 :خامتة

 

 (.4/544الوسيط ) (1)
 (.4/179انظر: األم ) (2)
 تقدم قريبا نقل الراف ي  ن الشاف ي. (3)
 (.226 -13/219البحر )  :مل أجده يف البحر, وانظر (4)
 (.13/241(. وحبر املذهب )14/182انظر: احلاو  ) (5)
 يف )و(: )ليتس (. (6)
 يف )ط(: )فيكي(. (7)
 يف )و(: )املوضع امل طش(. (8)
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أو  لزًيدة ال تدو  تع الضتتتتتتتتتتتتتت ف (2)التويل إالأنته ال جيو   ومتا قتالوه (1)ظتاهُر اآليتة
, خن ُخوطتتب ابجلهتتاد  ذرحمقوٌل  تع َمن ليس لتته  تت  ؛لتحيز إى ف تتةأو  لتحرف لقتتتال

وكذا الصتتتتتتتتتبيان   ,(3) تيه  صَّ ن، فتهن االنصتتتتتتتتتراف  ؛فآمَّا َمن مل خُياطب به فإْن كن نستتتتتتتتتاء
 .(4)أمَّا السكران فيآم ابالنصرافو  .واجملانني واملغتوب  تع  قته  من هري ُسْكرٍ 

 .حكاية خَلٍف يف جوا  االنصراف هل  وأمَّا املرضع والذميون فقد تقدَّم
 .نصراف إذا حضَر إبذن سيدهالوأمَّا ال بد فتيس له ا

 ؛ومل ميكنتته القتتتال بتتدون ذلتتك ، دابتتة يقتتاتتتل  تيهتتاأو  ،ْن مل جيتتد  لتتة يقتتاتتتل هبتتامو 
 .االنصراف (5)[فته]

 .(6)التوبة ويتزمهوفس    صع ؛اهنزَم حيث ال جيو  له االنصرافوَمن 
: واثنيهقا   .استدراًكا،  ن  :  أحدمها  ,فيه وجهان؟ إى القتال ال ود  وهل من مرطها

 .متحي ِّزًاأو  ال ود إال متحر ِّفًا  دم ال زم  تع ويكفيه ,(7)ال

 

 حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن منُّقال ت اى:    (1)
 حج مث متهت خت حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ
 جس مخ جخ مح جح مجٱُّ :[, وقال ت اى66  ]األنفال:ٱَّجح مج
 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس
  َّجل مك لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ
 [.16  -15  ]األنفال:

 ب(./204) (2)
 (.4/179األم ) (3)
والنج    (.10/249والروضتتتتتتة )(. 11/406الشتتتتتترح الكبري لتراف ي ). و (4/179انظر: األم ) (4)

 (.4/176(. وأسىن املطالب )9/331الوهاج )
 يف )و(: )له(. (5)
 (.10/248انظر: الروضة ) (6)
(, حيث قاال 10/248(. والروضتتتتتتتتتة )11/403وهو امل تقد. انظر: الشتتتتتتتتترح الكبري لتراف ي ) (7)

 والتحيز يتضقن ال زم  تع ال ود إى القتال. أبن كل واحد من التحرف
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 :يشتمُل على مسألتني فصل  
 تع  املبتتتتار ة إبذن ا متتتتام من هري استتتتتتتتتتتتتتتحبتتتتاٍب وال كراهتتتتةتو   :(1)[أحتتتتدمهتتتتا]
 .(3)ُيستحب: وقيل. ُيكره: وقيل .(2)املذهب

َن جرَّب نفستتتتتتتتتتتتتته و رف قوتته وجرأتته ومتتتتتتتتتتتتتتهتامتته
وأمتَّا َمن ال يث  ،  وال ينبغي إال مل

 .(6)ال جيو : وقال مجا ة .(5)(4) تيه صَّ ن، كره له املبار ة ابتداًء وإجابةتُ ف ؛بنفسه
مل تز  ؛ألنته أمريه  ُل املبتار  خُيشتتتتتتتتتتتتتتع منته هَلك املستتتتتتتتتتتتتتتقني واهنزامه تتْ كتان قتَ ولو  

 .املبار ة
ن هو يف مثل : وقال الروًيين  .(7)الكافر فُيستتتتتتحب اخلروج إليه  وأمَّا إذا ابر 

َ
يُباح مل

ن هو فوقه  ,اخلروج إليه  ؛حاله يف الشجا ة واآللة والسَلح
َ
ن ،  وُيستحب ذلك مل

َ
وُيكره مل

  .(8)دونه
ليصتتتتتتح  ,(9)أمري اجليشأو  وُيستتتتتتتحب أال خيرج أحد لطتب املبار ة إال إبذن ا مام

 .بهه ويويف ل، أْن يرجع إىه هريُ  (12)[اليه]ت رَّض أال يَ  (11)له (10)طَ رَ إذا مَ  ,لقربه ,أمانه
وإْن جا    ,(13)حة أمانه وجهانمتتتتتتتتتتترَط ذلك له ففي صتتتتتتتتتتت و   فآمَّا إذا ابرَ  بغري إذنٍ 

 

 (, ول ل الصحيح ما أثبتناه.أحديهقايف النس(تني: ) (1)
 (.10/250(. والروضة )11/407وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (2)
(. ومنهتاج الطتالبني 10/250(. والروضتتتتتتتتتتتتتتة )12/157(. والبيتان )7/484انظر: التهتذيتب ) (3)
(309.) 
 (.8/381(. وخمتصر املزين )4/257انظر: األم ) (4)
 (.10/250(. والروضة )11/407وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (5)
 .(10/250انظر: الروضة ) (6)
 (.309(. ومنهاج الطالبني )11/407وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (7)
 (.2/452حبر املذهب ) (8)
(. والروضتتتتتتتة  309(. ومنهاج الطالبني )11/407وهو امل تقد. انظر: الشتتتتتتترح الكبري لتراف ي ) (9)
(10/250.) 
 أ : املبارُ  املست . و  أ ت . (10)
 أ : لتقبار  الكافر. و  أ ت . (11)
 يف )ط(: )إى(. (12)
(. والروضتتتة 11/467الشتتترح الكبري لتراف ي )  امل تقد أنه يف امان إى انقضتتتاء القتال. انظر: (13)
(10/284.) 
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ار يف هري هتتتذه الصتتتتتتتتتتتتتتورةأمتتتان  وجيو  بغري إذنتتته  تع  . حتتتاد املستتتتتتتتتتتتتتتقني آلحتتتاد الُكفتتتَّ
 .(1)الصحيح

ويف كراهته ،  (2)اتفقوا  تع أنَّه ال حيرم نقل رؤوس الُكفَّار إى بَلد املستقني  :الثانية
 (4)[ال دو]إْن كان يف نقتها إنكاء يف :  واثلثها .ال:  اواثنيه  .(3)أنه ُيكره:  أصتتتحها  .أوجه

وة إظهتار ق وأ (5)[لت تدو]إْن كتان فيته إنكتاء :  راب هتاو  .ألنته تنكيتل ,مل ُيكره إذا ر ه ا متام
 .استُحب النقل تقستقنيل

 

 (.10/250(. والروضة )11/407وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (1)
وحتفتتة . (9/338ج  الوهتتاج )نالو  (.7/25والوستتتتتتتتتتتتتتيط ) (.17/540انظر: هنتتايتتة املطتتتب ) (2)

 (.9/232احملتاج )
 (.10/250(. والروضة )11/408الكبري لتراف ي )وهو امل تقد. انظر: الشرح   (3)
 يف )و(: )ال د(. (4)
 يف )و(: )لت د(. (5)
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 فصل
 :(4)أمرين (3)[أبحد]جوا  قتل الُكفَّار وقتاهل   (2)(1)[ينتهي]

 ,و صتتتقة أوالده  الصتتتغار  ن الستتتيب حصتتتل به  صتتتقته تف،  إستتتَلمه :  أحدمها
 .(8)(7)واخلر (6)القر ن (5)[ولظاهر]، إذا كان قبل الظفر، وأمواهل 

ال ،  (9)[اقأبحكامه]إ ا يُدفع الستتتتتتتيف بكتقر الشتتتتتتتهادة وا قرار :  قال القاضتتتتتتتي
 .وفيه نظرٌ  .(10)مبجرد قوهلقا

، يستتتتت  يف حال أمنهوال فرق بني أْن يستتتتت  وهو حمصتتتتور وقد قَتُرَب الفتح وبني أْن 
 .(12)كاملنفصل  (11)اجملننوولده ، وال بني ماٍل ومال

 

 يف )ط(: )يتبني(. (1)
 أ(./205) (2)
 يف )ط(: )أبحن(, ويف )و(: )أبخد(. (3)
 (.9/344(. والنج  الوهاج )16/384انظر: كفاية النبيه ) (4)
 هكذا يف النس(تني, ابلواو. (5)
 نن من زن رن مم امُّ ى قولتتتتتته ت تتتتتتاى:إل تتتتتتته يشتتتتتتتتتتتتتتري  (6)

 [11]التوبة:  ية اآلٱَّيي ريٰى ين ىن
أمر  أن أقاتل الناس ح  يشتتهدوا أن ال إله إال  ،  ستتول   )صتتتع    تيه وستتت (: "قال ر ( 7)

وأمواهل   وأن حمقدا رستتتتتول  ، ويقيقوا الصتتتتتَلة، ويؤتوا الزكاة، فإذا ف توا ذلك  صتتتتتقوا مين دماءه  
صتتتتحيح الب(ار ، كتاب: ا ميان، ابب: )فَإِّْن اَتبُوا َوأَقَاُموا  . "إال حب  ا ستتتتَلم، وحستتتتاهب   تع  
بِّيَتُهْ ( ) َلََة َو تَتُوا الزََّكاَة َفَ(تُّوا ستتتتتتتَ . وصتتتتتتتحيح مستتتتتتتت ، كتاب: ا ميان،  25( رق  احلديث: 12الصتتتتتتتَّ

 .20( رق  احلديث: 1/51 حمقد رسول   )ابب: األمر بقتال الناس ح  يقولوا: ال إله إال  
 (.10/252(. والروضة )11/412انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (8)
 (.أبحكامها(: )طيف ) (9)
 (.16/384كفاية النبيه )  (10)
مل أجد َمن استتتت قل هذه الكتقة وأراد هبا )اجلنني( إاحلقلإ إال ما قاله ابن الرف ة يف كفاية   (11)

أما إذا كان الولد اجملنن بقية محل وضتتت ا ب ضتتته يف يد البائع م وضتتت ا ابقيه يف (: "9/43النبيه )
هو خَلف الولدين لتبائع، و يد املشتتتتتتتتتتترت ، قال ا مام يف  خر )النهاية(: ظاهر نص الشتتتتتتتتتتتاف ي أن 

ولو أستتتتتتتت  قبل أستتتتتتتره  "( يف هذه املستتتتتتتآلة: 10/252و بارة النوو  يف الروضتتتتتتتة )  انتهع. ."القياس
والظفر به،  صتتتتتت  دمه وماله، ستتتتتتواء أستتتتتتت  وهو حمصتتتتتتور وقد قرب الفتح، أو أستتتتتتت  يف حال أمنه، 

 .(413 -11/412. وحنوها يف الشرح الكبري لتراف ي )..."وسواء
 (.10/252(. والروضة )11/412الكبري لتراف ي )انظر: الشرح   (12)
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ويفارق , ال:  واثنيهقا  .(1)ن  :  أظهرمها  ,ويف  صتتتتتتتتتتتتقة ولد ولده الصتتتتتتتتتتتتغري وجهان
  .كاملرياث   ,األب فيه

فإْن كان حيًّا مل ي صتتتتتقه إستتتتتَلم ،  األب ميًتا  كان  إذامها :  و ن القفال أنه قال مرة
قال  .(2)فإْن كان ميًتا  صتتتتتتتتتتتتقه قطً ا،  مها فيقا إذا كان حيًّا: أخرىوقال يف  .اجلد قطً ا
 .(3)وهو الصحيح: الروًيين

فيقتتتتتا -فتتتتتإنَّ ذلتتتتتك ، وهتتتتتذا اخلَلف هري اخلَلف يف تب يتتتتتته لتتتتته يف ا ستتتتتتتتتتتتتتَلم
 .يتب ه قطً افميًتا  كان  إذاأمَّا ، إذا كان األقرب حيًّا -(4)[أ تقه]

 !وقد حك  إبسَلمه، هذه احلالةو تع هذا أمكل القول ب دم  صقته يف 
فإْن بت   اقًَل ُمَّ  ,(6)كالصتتغار  ؛ هناصتتبيب  (5)[جنوهن ]انني من األوالد املتصتتل واجمل

ومها كالوجهني يف أنه هل حيك    ,(7)أنه يتب ه يف ال صتتتتتتتتتتتتتقة:  أصتتتتتتتتتتتتتحهقا  ,فوجهان  ؛ُجن
 تع الوجهني يف أنَّ الوالية  وبنامها الفوراين؟ مها مهاأو   ،إبستتتتتتتتتتتتَلمه تبً ا له يف هذه احلالة

 .(8)وإال فَل، فإْن أ ديفها إليه تب ه؟  تيه ت ود إى األب أم ال
ا نفستتها وأوالدها الصتتغار من االستترتقاق وماهلا ، وإذا أستتتقاِّ املرأُة  صتتقا أيضتتً

 .(9) تع الصحيح من القولني ,من االهتنام
 .(10)ه  إسَلُم أصته قوأمَّا األوالد البالغون ال اقتون فَل ي ص

فيقتتاتتتل ح  ، كتتالوثين  ؛دون َمن ال يُقبتتل منتته ,بتتذل اجلزيتتة خن يُقبتتل منتته: الثتتاين

 

 (.253 -10/252(. والروضة )11/413وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (1)
 (.11/413الشرح الكبري ) (2)
(, وقتد نقتل قول الروًيين؛ الراف ي يف 279 -13/276البحر ) :مل أجتده  نتد الروًيين, وانظر (3)

 (.11/413الشرح الكبري )
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (4)
 يف )ط(: )حقوقه (. (5)
 (.10/253(. والروضة )11/413وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (6)
 (.10/253(. والروضة )11/413وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (7)
 مل أجده يف امل(طوط من ا ابنة. (8)
 (.10/253(. والروضة )11/413امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي )وهو   (9)
 (.10/253(. والروضة )11/413وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (10)
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منه وجَب قبوهلا والكف منه  تع املذهب إالَّ أْن  فإذا بذل اجلزية خن يُقبل، يستتتتتتت  فقط
 .(1)وي ت  أنَّ بذهلا مكيدة فَل يُقبل، خُياف هائتته 

 .(2)[كاهلدنة]ال جيب قبوهلا إالَّ إذا ر ه ا مام مصتحة : وقيل
تته  أْن يتتتتتتتد وه  إى ا ستتتتتتتتتتتتتتَلم وجواًب إْن كتتتتتتتانتتتتتتتا التتتتتتتد وة مل توكيفيتتتتتتتة مقتتتتتتتا

ختف  ةإالَّ أنَّ أمت  ,ومتا أ ت  أحتًدا مل تبتغته التد وة اليوم: قتال الشتتتتتتتتتتتتتتاف ي  .(4)(3)[تبتغه ]
وحكع املاورد    .(5) وضقنمِّ أَ   ؛فإْن قاتته  قبتها،  من الرتك وهريه   هؤالء الذين يقاتتويف

 .(6)خَلفًا ألصحابنا
  ؟ابلشرعأو  ابل قل (7)ولتقتكتقني يف أنَّ الُكفَّار حمجوجون يف التوحيد

فإْن امتن وا من ا سَلم د اه  إى بذلِّ ، وإْن بتغته  الد وة كان د اؤه  مستحبًّا
 .(8)افإْن امتن وا قاتته  إى أْن جييبوا إى أحدمه، اجلزية

فيدخَلن يف ال صتتتتقة  تع ، البالغة  (9)[وابنته] وجته   استتتترتقاقُ   ؛وميتنع ببذله اجلزية
 (11) [ يتب انه]وال  فإنَّ إستتتَلمه ال مينع استتترتقاقهقا، خبَلف ما إذا أستتتت ،  (10)[التبع]وجه  

 

 (.298 -297, 10/139(. والروضة )11/380انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (1)
 يف )و(: )كاهلدية(. (2)
 يف )و(: )يبتغه (. (3)
 (.10/239(. والروضة )11/380انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (4)
وال أ ت  أحدا مل تبتغه الد وة اليوم إال أن يكون من "(: 4/239 بارة الشاف ي يف األم )نص   (5)

وذلك مثل أن    ,فت ل أول ك أن ال تكون الد وة بتغته   ,من املشركني وراء  دويف الذين يقاتتويف أمةٌ 
فإن قتل أحد من املستتتتقني أحدا من املشتتتركني   ,يكونوا ختف الروم أو الرتك أو اخلزر أمة ال ن رفه 

كان وثنيا أو جموستتتتتتيا وإن   ,وداه إن كان نصتتتتتترانيا أو يهودًي دية نصتتتتتتراين أو يهود  ؛مل تبتغه الد وة
 ."دية اجملوسي

فإذا تقرر ضتتتتقان دًيهت   "( ب د ان ستتتتاق كَلم الشتتتتاف ي: 12/313قال املاورد  يف احلاو  ) (6)
 م ساقهقا. ",ففيها وجهان، ألن الشاف ي أطتقها فاختتف أصحابنا فيها من ب ده  تع وجهني...

 ب(./205) (7)
 (.10/239(. والروضة )11/380وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (8)
 يف )ط(: )وأمته(. (9)
 يف )ط(: )املنع(. (10)
 يف )و(: )يتب ايه(. (11)
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 .واالسرتقاق إبسَلمه وجهٌ ويف  صقة الزوجة  .(1)يف  صقة ا سَلم
تِّ  رتقاق احلربية كوهنا حامًَل بولدوال مينع من استتتتتتتتت  ويُفرض ذلك فيقا إذا  ,(2)ُمستتتتتتتتتْ

الطارئ ال مينع أو   أبنَّ إستتتتتتتتتتَلم الزوج املتآصتتتتتتتتتتل تفريً ا  تع قولنا  (3)[و منه]كانا ابئًنا  
فإنه ، حبر  (4)احلامتةة مَ خبَلف األ، ألهنا كافرٌة حربية كغريها  ,استتتتتتتتترتقاقها  تع ما ستتتتتتتتتيآخ

نع ا الستتتتتتتتتتتتتيب فاملتك فيه قهر  ال ميوأمَّ ,  تع الصتتتتتتتتتتتتتحيح  كها بستتتتتتتتتتتتتبب اختيار متت ميتنع  
نع وفيتته وجتتٌه أنتته مي .وُيستتتتتتتتتتتتتترتق، يستتتتتتتتتتتتتتر  الرق منهتتا إليتته (5)[ال]و، كتتا رث   ؛االنتقتتال

 .(7)(6)[اسرتقاقهقا]
 :فائدة

َ َتيْتهِّ )انتهتاء القتتال ببتذل اجلزيتة من الكتتابيني خمصتتتتتتتتتتتتتتوٌص مبتا قبتل نزول  يستتتتتتتتتتتتتتع 
 .(8)فَل يُقبل منه  إالَّ ا سَلم (َ َتْيهِّ السَََّلمُ ) هفآمَّا ب د نزول، (السَََّلمُ 

 

 (.10/253(. والروضة )414 -11/413وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (1)
 (.10/253(. والروضة )11/414وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (2)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (3)
 (.2/856م ج  الصواب التغو  )  انظر: امرأة حامِّل؛ فصيحة, امرأة حامَِّتة؛ صحيحة. (4)
 تني.هكذا يف النس( (5)
 يف )و(: )اسرتقاقها(. (6)
.  (11/414(. والشرح الكبري )13/279(. وحبر املذهب )222 -14/221انظر: احلاو  )  (7)

 .(10/253والروضة )
 (.8/85)انظر: هناية احملتاج  (8)
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 .يف رقاهب  سالسرتقاق : التصرف الثاين
 .رجال أحرارأو  أرقاءأو  صبيانأو  إمَّا نساء :وأهل احلرب 

اخلقس منه    ؛رُقُّوا بنفس األستتتر كستتتائر أموال الغنيقة  ؛نستتتاءأو   فإْن كانوا صتتتبيايفً 
 .(1)والباقي لتغا ني، ألهل اخلُقس

ال خُيري ا مام فيه  بني ، األموال فحكقه  ُحكُ  ستتتتتتتتتتتتتائر  ؛وأمَّا ال بيُد إذا ُأستتتتتتتتتتتتتروا
وال  دار احلرب ومل خيرج منها بد احلريب إذا أست  يف واسُتدل له أبنَّ  ، القتل واملن والفداء

وليس لإلمام ، فإْن سباه املستقون كان  بًدا مستًقا،  يزول ُمتكه  نه (2)[ال]  ؛قهر سيده
 .(5)واتب ه األصحاب  (4)(3)قاله ابن احلدَّاد. وال املن  تيه قتته

 .(6)ضقن قيقته لتغا ني  ؛ره وقوتهلش ته  قتإذا رأى ا ماُم  :  وقال الشي  أبو إسحاق
فتتإْن رأى أْن ، مل جيز إالَّ برضتتتتتتتتتتتتتتع الغتتا ني ؛فتتإْن رأى أْن مينَّ  تيتته: قتتال املتتاورد ]

 .(8)جا  ؛(7)[يفاد  به وي وض  نه الغا ني

 

(.  11/409(. والشتتتتتتتتتتتترح الكبري لتراف ي )6/244(. وحبر املذهب )7/27انظر: الوستتتتتتتتتتتتيط ) (1)
 (.10/250والروضة )

 يف )و(: )وال(. (2)
, ستنة أربع وستتني ومائتنيولد بن احلداد املصتر ,  حمقد بن أمحد بن حمقد بن ج فر,  أبو بكر( 3)

وأخذ الفقه  ن أ  ستتت يد حمقد بن  قيل الفرًي  وبشتتتر بن نصتتتر هَلم  رق ومنصتتتور بن إمسا يل  
انظر:  .  مبصتتر ستتنة سس وأرب ني وثَلثائةوتويف , ملا ورد مصتتر املرو  الضتترير, وجالس أاب إستتحاق 
طبقا  الشتتتتتتتتتتتتتتاف ية الكرى لتستتتتتتتتتتتتتتبكي و  .(15/448), (15/446)ستتتتتتتتتتتتتتري أ َلم النبَلء لتذهيب 

(3/79) ,(3/83  .) 
ولو اوجف اجليش  تع  "(: 253قتال ابن احلتداد يف املستتتتتتتتتتتتتتتائتل املولتدا  )فروع ابن احلتداد( ) (4)

ليستتتتتتتتتتتتتوا كاألحرار   بيد من  بيد اهل احلرب ابلغني مل يكن لإلمام قتته  وال املن  تيه  الهن  مال و 
 .  الذين ليسوا مبال"

 (.  10/251روضة الطالبني )و  (.11/410الكبري )  الشرحانظر:   (5)
 (.12/157البيان ) (6)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (7)
فآما إن كان يف األستتترى  بد مل جيز أن مين  تيه، ألنه  "(: 14/177قال املاورد  يف احلاو  ) (8)

رتق، وكان ا مام فيه ابخليار مال كقا ال جيو  أن يرد  تيه  هنائقه  ومل حيتج إى اسرتقاقه، ألنه مس
 ."خالف  اقبته، وي وض الغا ني  نهبني أن يقسقه بني الغنائ  مع األموال، وبني أن يقتته إن 
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ا  تع ما بنامه، (2)[وجهني] (1)[ال اقل]وحكع القاضتتتي يف جوا ِّ قتل ال بد البال   
نظرًا إى أنَّ الرق اأَلوَّل  ؛ينفست  :إْن قتنا؟ هل ينفست  النكاح، الزوجان الرقيقان يبلو ستُ 

 .(3)وإال فَل، جا  ؛ ال وحدث رقٌّ  خر ابلسيب
ا الرجتتال األحرار الكتتامتون فتتإذا ُأستتتتتتتتتتتتتتروا خُيري ا متتام بني  (4)[فيه ]األمري أو  وأمتتَّ

 (6)[بتقطيع]وال  ال ابلتغري  وال ابلتحري ، (5)بضتتتتتتتتتتتتتترب الرقبتتة أْن يقتته  صتتتتتتتتتتتتتترًا؛ أرب تتة
 ابملالأو   وأْن يفاديه  ابلرجال، وأْن مين  تيه  بت(تية ستتبيته ، ببقر البطنوال  األ ضتتاء

 ومال الفداء إذا ُفودوا رقاهب  إذا استتتتترُتقوا كونيو وأْن يستتتتترتقه  ،  أبستتتتتتحتنا من أيديه أو  
 .(7)كسائر أموال الغنيقة

بتتل جيتهتتُد ا متتام ويف تتل متتا فيتته مصتتتتتتتتتتتتتتتحتتة ، وليس هتتذا اخليتتاُر  تع التشتتتتتتتتتتتتتتهي
 .(8)املستقني

، وَمن ر ه قو َّ البطش، بدر إى قتته  ؛فَقن ر ه منه   ظي  ال داوة متتتتتتديد النكاية
ستتتتتارى فإْن فاداه ابألُ ،  فادى به  ؛وَمن ر ه كثري املال مآمون ال اقبة،  استتتتترتقه ؛ذليل النفس

ميًَل  وَمن  رف منه .ه ف لضتتتتتتتترورة إى  كستتتتتتتتِّ فتو د ته  ،  فاألوى أْن أيخذ به أكثر منه
وينبغي أْن يشترتَط  تيه أال ي وَد إى  .َمنَّ  تيه  ؛يتآلفه  به طا ة يف قومهأو   إى ا ستَلم

 .(9)قتاله
وج ل القاضتتتتتتتتتتي ،  حبستتتتتتتتتته  إى ظهوره ؛فإْن مل يظهر له وجه الصتتتتتتتتتتواب يف احلال

 

 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (1)
 يف )ط(: )وجهان(. (2)
 (.16/434كفاية النبيه )  (3)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (4)
 أ(./206) (5)
 يف )و(: )بقطع(. (6)
 (.10/251(. والروضة )11/410انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (7)
 (.10/251(. والروضة )11/410انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (8)
 (.13/235(. وحبر املذهب )14/176انظر: احلاو  ) (9)
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 .(2)ومل يُتابع  تيه، (1)حبسه  ُخصتة راب ة
كالنستتتاء ؛  أنَّ الرجال البالغني يصتتتريون أرقاء بنفس األستتتر:  (3)و ن احلستتتن الطر 

 .(5)(4)طت  وهُ ، والصبيان
 .ال كالوثينأو  له الذِّ مَّة  قديبني أْن يكون املآستتتتتتتتتتتور خَّن   قوال فرق يف االستتتتتتتتتتترتقا

وال بني أن  .كتاملرتتد  ,(7)َمن مل يُقر  ابجلزيتة قأنتَّه ال جيو  استتتتتتتتتتتتتترتقتا (6) ر (صتتتتتتتتتتتتتتطا و ن 
 .من هريه أو  من ال رب  (8)يكون

و تع هتتذين يكون اخليتتار يف الوثين ، ال رب  قأنتتَّه ال جيو  استتتتتتتتتتتتتترتقتتا و ن القتتد 
 .(10)(9)يف ثَلثة أمياء وال ريب

 

 (.16/433كفاية النبيه )  (1)
وجيتهد ا مام يف األحرار الكامتني ويف ل األحظ لتقستتتتتتتتتتتتقني "(: 39قال النوو  يف املنهاج ) (2)

, وقال الراف ي  "اق فإن خفي األحظ حبستتتته  ح  يظهرمن قتل ومن فداء أبستتتترى أو مال واستتتترتق
لكن ا مام جيتهد وأيخ مبا فيه احلظ لتقستتتتتتقني، فإن مل يظهر له (: "11/410يف الشتتتتترح الكبري )

 ."دد حبسه ، إى أن يظهر له الصوابوجه الصواب يف احلال وتر 
( أبو  تي, احلستتتتتتتن بن القاستتتتتتت  الطر , صتتتتتتتنف )احملرر يف النظر(, وهو أول كتاب صتتتتتتتنف يف 3)

اخلَلف اجملرد، وصتتتتتنف )ا فصتتتتتاح( يف املذهب, ودرس يف بغداد ب د متتتتتي(ه أيب  تي، تويف ستتتتتنة  
 .(63 -16/62) بَلء لتذهيبسري أ َلم النانظر:  سسني وثَلث مائة. 

ويف ت تي  أيب الطيب: أن الشتتتتتتي  أاب حامد كان حيكي أن (: "16/433)  قال يف كفاية النبيه (4)
الشي  أاب احلسني الطر  كان قد س ل  ن البالغني إذا أسره  ا مام، فقال: قد صاروا أرقاء بنفس  

، ومثل هذا ال خيفع  والنستتتتوان. وهذا هتط، قال القاضتتتتي: وأيف رأيته وكنا صتتتتبيا األستتتتر كالصتتتتبيان 
 ." ن ذلك الرجل

قال القاضتتتي رمحه  : وكان الشتتتي  ابو حامد حيكي ان ااب احلستتتن  (: "935قال يف الت تيقة ) (5)
الستتتتتتتتر  ااجلَليب الطر  كان قد ستتتتتتتت ل  ن البالغني اذا استتتتتتتتره  االمام فقال قد صتتتتتتتتاروا رقيقا بنفس 

( فانه نقته  ن 3/254, وانظر: طبقا  لشتاف ية الكرى لتستبكي )كالنستاء والصتبيان وهذا هتط"
 .القاضي واجلَليب

( أبو ست يد, احلستن بن أمحد بن يزيد ا صتط(ر , ولد ستنة أربع وأرب ني ومائتني, مسع ست دان 6)
ببغداد ستتتتتتتتتتتتنة ثان  وهريه , وتويف الدور و باس بن حمقد  الرماد بن نصتتتتتتتتتتتتر وأمحد بن منصتتتتتتتتتتتتور 

 .(3/233), (3/230)طبقا  الشاف ية الكرى لتسبكي  انظر:  و شرين وثَلثائة.  
(.  10/251(. والروضتتتتتتتتتتتتتتة )11/410الشتتتتتتتتتتتتتترح الكبري لتراف ي )(. و 11/473هناية املطتب ) (7)

 (.615 راء أيب س يد االصط(ر  الفقهية )وانظر:  
 .... أخلاملآسورأ : وال فرق يف االسرتقاق بني أْن يكون  (8)
 وهي القتل أو املن أو الفداء. (9)
 (.10/251(. والروضة )11/411انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (10)
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مل يُقبل قوله يف احنَلل  ؛أنَّه كان أستت  قبل األستر قولو اد ع األستري ب د االسترتقا
 .وحُيك  إبسَلمه من اآلن، الرق

ال  ؛خبَلف ما إذا اد ع أمان مستتتتتتتتٍ  له ,ويُقبل فيه متتتتتتتاهد وامرأاتن: قال الروًيين
مل  ؛كنا أمَّنته:  ولو قال املستتتتتتتتتتتتتتت   .(1)ألنَّه ليس من حقوق األموال  ,يُقبل فيه إال رجَلن

كنَّا ": ولو قاال .ُختِّ يو ل بِّ قُ   ؛فإن متتهد به رجَلن،  اءه اآلنشتت نإألنَّه ال ميتك   ,قبل قولهيُ 
 .قبل مهادهتقاتُ مل  ؛"أمَّناه

ر وال قصتتتتتاص وال زِّ   ُ  ؛قبل أن يرى ا مام رأيه فيه ذميٌّ األستتتتتريَ أو   ولو قتل مستتتتتت ٌ 
ولو قتته ب د أن رأى   ,(2)وجبا قيقته  ؛امرأةأو   ولو كان املآستتتتتتتتتتتتتور املقتول صتتتتتتتتتتتتتبيًّا،  دية

فإن كان ؛  قاستتتتتتتتتترتقاأو  أن فادى به  تع مال ب دأو   ,(3)ني لزمه قيقته لتغا  ؛رقها مام 
وإطَلقه ،  وإن كان ب د قبضه،  ضقِّن ديته يف مال الغنيقة:  قال الروًيين  ؛قبل قبض فدائه

ضتتتقِّنه  ؛مآمنهفإن قتته قبل حصتتتوله يف  ا مام منَّ  تيه  (4)وإن كان، إى مآمنه مل يضتتتقن
 .(5)وإن كان ب ده مل يضقنه، ابلدية لورثته

ففيه قيقة   لستتتتتتتتتتتتابيه  فإن كان الصتتتتتتتتتتتتيبُّ منفرًدا  ن أبويه فهو حمكوٌم إبستتتتتتتتتتتتَلمه تبً ا
 .(7)ًدا لزمه القصاصبته  تِّ اق كان  فإن، مست  (6)[دب ]

 

 (.13/260حبر املذهب ) (1)
  -10/251(, )9/156(. والروضتتتة )11/411(, )10/170انظر: الشتتترح الكبري لتراف ي ) (2)

252.) 
 (.13/237انظر: حبر املذهب ) (3)
 ب(./206) (4)
والثتتاين: أن يقتتتته ب تتد فرض ا متتام فتتداء وقبتتل إطَلقتته "(: 13/237قتتال يف حبر املتتذهتتب ) (5)

 ."فيضقنه ابلدية لورثته دون الغا ني...
 يف )ط(: ) قد(. (6)
(.  9/339(. والنج  الوهاج )10/252(. والروضتتة )11/411انظر: الشتترح الكبري لتراف ي ) (7)

 (.4/194)وأسىن املطالب 
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 :فرع 
ال جيو  بيع كقتا ،  رد أستتتتتتتتتتتتتتتحتة الكفتار الر يف أيتدينتا مبتاٍل يبتذلونته لنتانال جيو  أن 

وال تُرد األموال إليه  ب د ، ستتتتتتتتتتتارى املستتتتتتتتتتتتقني وجهانأبُ ويف جوا  ردها ، الستتتتتتتتتتتَلح هل 
 .(2)(1)نام[تهاال]

 

 .(10/193) (, واملثبا من روضة الطالبني لتنوو االنقسام(, ويف )و(: )ا هناميف )ط(: ) (1)
 (.4/193(. أسىن املطالب )10/251(. والروضة )11/411انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (2)
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 فصل
 :(1)نع من اسرتقاقه وذلك  َلقتانمت قد يت تَّ  ابحلريب  َلقة لغريه

ا أن  ؛(2)[منكوحتتة]فتتإذا كتتانتتا احلربيتتة ، النكتتاح: األوى منكوحتتة  (3)[تكون]فتتإمتتَّ
 .مست أو  ذميٍ  أو  حريبٍ  

بي  فإن بيا وحدها انفستتت  النكاحأو   اكانا منكوحة حريبٍ  فستتتُ يب  وكذا إن، ستتتُ ستتتُ
وال ، فاداه فالنكاح مستتتتتقرأو  فآما إذا منَّ  تيه،   رقاق ا مام لهأو   وُرق لصتتتتغره  وحده

 .(4)ب دهأو  وال بني أن يكون قبل الدخول، صغريينأو  فرق بني أن يكويف كبريين
ففي  ؛ال جيو  قتته :وقتنا، (5)[اهلرم]ولو كان احلريبُّ ال رأ  له وال قتال كالشتتتتتتتتتتتي   

 .(8)املنع تفريً ا  تع هذا (7)والفوراين (6)صحح القاضي، اسرتقاق  وجته وجهان
 .(9)وينفسح نكاحها، فكذلك ُتسرتق ابألسر، وإن كانا منكوحة ذمي  

 صتتتتتتتت  اجلزية  لذأنَّ احلريب إذا ب خيالف كَلمه  فيقا تقدَّم هنا وكَلم األصتتتتتتتتحاب 
الزوجة املوجودة حني ال قد   ثةوقد جُيقع بينهقا أبنَّ املراد ،  قنفستتته و وجته من االستتترتقا

فتتإنَّ ال قتتد مل ، واملراد هنتتا الزوجتتة املتجتتددة ب تتد ال قتتد, فيتنتتاوهلتتا ال قتتد  تع وجتته التب يتتة
، ع متا إذا كتانتا  وجتته داختتة حتتا القتدرة حني  قتد التذمتَّةقتل األول  ت حيأو   ،يتنتاوهلتا

 .(10)والثاين  تع ما إذا مل تكن داختة حتتها
، وينفستت  النكاح  ,(11)ن  :  أظهرمها  ,وإن كانا منكوحة مستتت  ففي رقها وجهان

 

  (.11/417(. والشتتتتتترح الكبري لتراف ي )7/27(. والوستتتتتتيط )17/466انظر: هناية املطتب ) (1)
 (.4/194(. وأسىن املطالب )10/254والروضة )

 يف )و(: )ختوكة(. (2)
 ( بدون تنقيط, ول ل الصحيح ما أثبتناه.ىكون(, ويف )ط(: )يكون يف )و(: ) (3)
 (.6/41(. ومغين احملتاج )17/467انظر: هناية املطتب ) (4)
 ول ل الصحيح ما أثبتناه.  (,اهل يف النس(تني: ) (5)
 (.16/409كفاية النبيه )  (6)
 (.16/409مل أجده يف امل(طوط من ا ابنة, وقد نقل ابن الرف ة قوله هذا يف كفاية النبيه ) (7)
 (.16/409انظر: كفاية النبيه ) (8)
 (.10/254(. والروضة )11/415انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (9)
 (.6/40(. ومغين احملتاج )4/194املطالب )انظر: أسىن  (10)
 (.10/253(. والروضة )11/414وهو امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي ) (11)
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 ,فإن ذلك مانع من ابتداء النكاح، ر وجود أََمة كتابية يف نكاح مست و تع هذا ال يتصو  
ا من دار احلرب أو   تٌ  دارًاخبَلف ما لو استتتتتتتتتتآجر مستتتتتتتتت  وال ، فإهنا مُتتك ابالهتنام، أرضتتتتتتتتتً

 .(1)[ا جارة]تنفسح 
وهي ، وُتستتتتتتتترتق، أنَّ نكاح املستتتتتتتتت  ال ينفستتتتتتتت   تع هذا الوجه: وفيه وجٌه هريب

 .(3)االبتداء ح األمة الكتابية يف الدوام دونوحُيتقل نكا  ,(2)[ وجته]
زول الرق يف مدة ال دة إن يال وجه له إال أن يشتتتتتتتتتتترتط صتتتتتتتتتتتاحبه أنَّ  : وقال ا مام
وأيفطه ،  (5)كقا ُيشتتتترتط  وال الردة فيقا إذا تقي د النكاح ابملستتتتيس،  هبا  (4)كانا مدخواًل 

زوال كتتلٍ  منهقتتا بألنَّ  ,وامل ىن متقتتارب ، (6)الغزايل ابنتظتتار  وال الُكفر يف ال تتدة ال الرق
 .أيخستباح النكاح  تع وجه ي

 .(7)بل     استتقرار النكاح،  لكنَّ صتاحب هذا الوجه مل يشترتط ذلك : قال ا مام
 (9)[ب تتد] (8)[ذلتتك ]وحكع فيقتتا إذا كتتان ، والراف ي خصَّ هتتذا الوجتته مبتتا قبتتل التتدخول

 (11)[قطعي]حتتدوث الر ِّق  (10)[ن  أل] ،أنتتَّه ينفستتتتتتتتتتتتتت  النكتتاح: أحتتدمهتتا ,التتدخول وجهني
أيفَّ نتوقف رجتاء  :والثتاين .وهتذا أوى إبطَلق األصتتتتتتتتتتتتتتحتاب : قتال، الرضتتتتتتتتتتتتتتتاعكت   ؛النكتاح

استتقر  ؛وأستتقا قبل انقضتاء ال دة (13) تقا  نْ إف تع هذا  .الرق يف ال دة (12)[الو   ]
كان الزوج جيو  له   (14)[فإن] ولو أستتتتتتتتقا ومل تُ ت ،   تقا ومل تستتتتتتتت وكذا لو  ، النكاح

 

 يف )ط(: )اب جارة(. (1)
 يف )ط(: ) وجه(. (2)
 (.17/467انظر: هناية املطتب ) (3)
 أ(./207) (4)
 (.17/467هناية املطتب ) (5)
 (.5/141الوسيط ) (6)
 (.17/467هناية املطتب ) (7)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )و(. (8)
 يف )و(: )جب ل(. (9)
 يف )ط(: )ال(. (10)
 .الراف ي( بدون تنقيط, واملثبا مواف  ملا ذكره ىقطع(, ويف )و(: )بقطع يف )ط(: ) (11)
 يف )ط(: )جوا (. (12)
 (.304م ج  لغة الفقهاء )  انظر:   وال الرق. (13)
 يف )ط(: )وإن(. (14)
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 .(1)إمساكها فوجهانوإن كان جيو  له ، فته إمساكها ؛نكاح األمة
والغزايل من   ,مَلحظتتتتة الرقمن فَل فرق بني متتتتا ذكره ا متتتتام  ؛و جي: فتتتتإن قتنتتتتا
 .مَلحظة الُكفر

قطاع ا جارة  تع اخلَلف يف انقطاع انومن األصتتتتتتتتتتتحاب َمن ج ل : قال الراف ي
 .انتهع. (2)النكاح

وبنامها  تع اخلَلف يف أنَّ والء الذمِّ ي ،  ا إذا كان املستآجر ذميًّامبه القاضي  وخص  
 .(3)وجزم فيقا إذا كان مستًقا ابالنفسا ، م تقه قابسرتقاهل يبطل 

يب أو  ستتتتتتتواء كان حرًّا، فهو كقا لو استتتتتتتتآجر دارًا فغُنقا ولو استتتتتتتتآجر حربيًّا فستتتتتتتُ
 .(4) بًدا

، ابلستتتتتتتتتتتتتتيب طريقانأحدمها ففي انقطاع نكاحهقا  أو  ولو كان الزوجان مً ا رقيقني
كقا   وإ ا انتقل،  مل حيدث رق  (6)[ألنَّه]  ,(5)ال:  أصتحهقا، كافرينأو   كايف مستتقني  ستواء

، فكان كحدوث الرق، ينقطع حلدوث ما يوجب إرقاق احلر:  والثاين .يف الشتتتتراء وا رث 
 .القطع ابألول: والثاين .ن ةقتصري  ؛وكذلك لو ُسبيا املستولدة

 .جة املست  و االسرتقاق  تع أحد الوجهني يف  النكاح إ ا مينعوقد ابن أنَّ 
 :فرع 

 

 (.415 -11/414الشرح الكبري ) (1)
 (.11/415الشرح الكبري ) (2)
وجزم القاضتتتي احلستتتني أبن املستتتيب لو كان مستتتتآجراً ملستتتت   "(: 16/428قال يف كفاية النبيه ) (3)

جراً حلريب انفستتتتتت(ا، ال تنفستتتتتت  ا جارة، كقا ذكريف مثته فيقا إذا هنقا األرض، ولو كان مستتتتتتتآ
مي هل يبطل  لذمي ففيه وجهان؛ بناء  تع القولني الستتتتتتتتتتتتتابقني يف أن والء الذ   مستتتتتتتتتتتتتتآجراولو كان 

 ."ابسرتقاق م تقه أم ال
فَل تنقطع ا جارة، بل يبقع لتقستتتتتتتتتتتتتتآجر استتتتتتتتتتتتتتحقاق املنف ة. انظر: الشتتتتتتتتتتتتترح الكبري لتراف ي   (4)
 (.10/254(. والروضة )11/415)
 (.10/255(. والروضة )11/416امل تقد. انظر: الشرح الكبري لتراف ي )وهو   (5)
 يف )و(: )وألنه(. (6)
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بطل ومل ي، (1)]احلقل[ُحك  إبستَلم   ؛لو أستت  احلريب ب د أن ستُبيا  وجته احلامل
 .كالولد املنفصل؛  (2)رقه

 .(3)ألنَّه يتب ها يف ا سَلم؛ وال ولدها سرتقتُ مل  ؛ولو أستقا حامٌل حتا حريبٌّ 
 .(6) الوالاب (5) ةقلْ عُ  :(4) الثانية
فالتح  بدار   بًدا كافرًا  تع أنَّ املستتتتتت  إذا أ ت َ   (رضتتتتتي    نه)الشتتتتتاف ي  نص  

يب ُمَّ ُأستتتر   وجته  أنَّ احلريب إذا أستتتتَ  قبل األستتتر و تع،  ال جيو  استتترتقاقه  ؛احلرب وستتتُ
 ن.ستتتتتتتتترتقاي ال :أحدمها، ا قوالنقفيه: أمتتتتتتتتتهرمها  ,ول صتتتتتتتتتحاب طريقان  .(7)تكون رقيقةً 

فيقا إذا نكح  وهو كاخلَلف املتقدم تقرير النصتتتتتتتتتتتني,  :وأظهرمها  .ُيستتتتتتتتتتترتقَّان:  (8)واثنيهقا
 .(9) تيه كقا مرَّ  والتفريعُ  ؟هو هوأو  ،املستُ  حربية يف دار احلرب ُمَّ ُسبيا

ولو أ ت   بًدا كافرًا فتح  ،  انفس  نكاحه  ؛ولو نكح الذميُّ حربيًة فُسبيا ورُقا
يبأو   احلرب بدار    تع ما قاله -أصتتتتتتتتتتتتتتحهقا   ,ففي جوا  إرقاقه وجهان ؛كان فيها فستتتتتتتتتتتتتتُ

 .(10)جيو : -البندنيجي
 

( والباقي بياض, ويف )و(: )احلر( بَل بياض, واملثبا من روضتتتتة الطالبني  ...يف )ط(: )احلتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  (1)
 .(10/253) لتنوو 

 (.254 -10/253انظر: الروضة ) (2)
 (.10/254(. والروضة )11/415لتراف ي )انظر: الشرح الكبري  (3)
 أ : مِّن موانع االسرتقاق. (4)
 (.10/261احملك  )  انظر:  َ تِّ  ابلشيء َ َتقا، وَ تَِّقُه: نشب فيه. (5)
وهي رابطة بني متتتتت(صتتتتتني كرابطة النستتتتتب, أو: قرابة    الَوالء: مِّن ويل يتي وليا؛ القرب والدنو, (6)

حكقية ت ود أستتتتتتتتباهبا إى ستتتتتتتتببني: أوال: اليد؛ االحستتتتتتتتان، ومن ذلك ال ت ، ويستتتتتتتتقع امل َت  موى  
حيث يثبا لتق تِّ  الوالء  تع ال بد الذ  أ تقه، ومن ذلك: االستتتَلم  ند الب ض. اثنيا:   ال تاقة،

رثين إذا ما وت قل  ين إذا جنيا. انظر: م ج   : أنا وليي تآلخرال قد، حيث يقول متتتتتتتتتتتتت(ص 
 .(509لغة الفقهاء )

(. والبيان  7/28(. والوستتتتتتتتتتيط )388 -7/387(, )230 -7/229(, )8/41انظر: األم ) (7)
(. والتتبتتحتتر  222 -14/221(. واحلتتتتتتتاو  )8/465(. والتتتتتهتتتتتتتذيتتتتتتتب )12/168(, )8/535)
(13/279.) 
 ب(./207) (8)
(. والروضتتتتتتتتتتتتتتتتتة 8/535(. والبيتتتان )7/28(. والوستتتتتتتتتتتتتتيط )17/466)انظر: هنتتتايتتتة املطتتتتب  (9)
(10/250.) 
 (.16/409كفاية النبيه )  (10)
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إْن : الوجتته أْن يُرتتتب فُيقتتال: وقتتال الراف ي، (1)وهو ظتتاهُر املتتذهتتب: قتتال الروًيين
 .(3)(2)وإال ففي  تي  الذمي وجهان، ف تيُ  الذمي أوى سرتق   تيَ  املست يُ جوَّ يف أْن 

والتح  بتتتتدار   بتتتتًدا ُمَّ نقض التتتتذمي ال هتتتتد (4)]التتتتذمي[ ولو أ ت : قتتتتال البغو 
ا ، أنَّ والءه  تع  تيقتتته ال يبطتتتل فتتتاملتتتذهتتتب احلرب  ، ح  لو  ت  كتتتان والؤه  تيتتته ابقيتتتً

ا الوالء  تع  تيقته  تعوأ تقته كتان لكتلٍ  منهقتا الوالء  ولو متكته  تيقته  .ومل تقته أيضتتتتتتتتتتتتتتتً
 .(5)فيه وجٌه أنَّه يبطلو اآلخر 

 

 ( األقوال, ومل أجد قوله أبنه ظاهر املذهب.13/279ذكر الروًيين يف حبر املذهب ) (1)
 (.11/415الشرح الكبري ) (2)
 (.10/254امل تقد أنه جيو  اسرتقاقه. انظر: الروضة ) (3)
 ما بني امل قوفتني ساقط من )ط(. (4)
 .(11/415. وانظر: الشرح الكبري لتراف ي )(5/153التهذيب ) (5)
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 :يتضمنٌمسائلٌفصلٌ 
مل يسلللللد العين  ن   ؛ق احلريبواسلللل أ ، حريب دين (1)[ملسللللعلى  ع ]لو كان   :وىلالأ 

 .(2)ذمَّته
أنَّ احلأكل  :-(5)والغزايل (4)وقطَع بلله اامللا -أحللع للا  ,(3)ولو كللان لللفمج او  للان

 .أنه يسلد: اثني ماو  .كفلك 
ايما   (6)اسلوطه  ع  الو  ني  ؛العَّين لعمسعل الفي سباهحربيًّا اعو كان    وإْن كان

ته؟ هل يسللللللللللد، امعكه  إذا كان له  ع   بع غريه َدين اأما  .وهفا ظاهر يف قعر حصلللللللللَّ
 .(7)اينبغج أال يسلَد ملابعه قطًعا، اال ميعكه اخلأْمس

، الو  نيإْن وقع يف حصللللللللللللللته ا و  ع  :  ولو كان لبعض الغامنني ايظ ر أْن يألال
 .وإْن وقَع يف حصة غريه مل يسلد قطًعا

ََ إْن مل يكن لله ملال قبلل أسللللللللللللللره ؛وحيل  بلج اللعَّين يف ذمتله النْن ، يتبع بله إذا  ت
   ع  ويأللعَّ ، قضلللللللللللللل  منله اللعَّين ؛وإن اغتنل بعلعه، اللع معكله الغلامنون ؛كلان اغتنل قبعله

وكلفللك  ، سعَ فَ ل الرق منزللة حرر  الويأنز  ,كلاملردلع  ؛وإْن حكمنلا بزوال معكله رلرق ق الغنيملة
 .(8)حيل به يف و ه كما حيل رحلرر يف و ه

أبْن قارب ضلللللللللرب الرق  وإْن غنل مع اسللللللللل قاقه،  مل يلض  منه  ؛وإْن غنل مع أسلللللللللره
بيا مع مانا او  انأو   االغتنا  أنه ال  :أصللللللللح ما  نع ااما   ,كان املعيون امرأًة اسللللللللأ

، أنه يألضللللللللللللل  منه  :-وبه أ اب البغوي-  والثاين  .(10)الغنيمة (9)[لع دأ و ]،  يألضللللللللللللل  منه

 

 يف )و(: ) ع  مسعل(. (1)
 (.16/428(. وكفاية النبيه )10/255(. والروضة )11/417انظر: الشرح الكبري ) (2)
 (.9/253(. وحتفة احملتاج )10/256(. والروضة )11/418انظر: الشرح الكبري ) (3)
 (.526 -17/524هناية املطعب ) (4)
 (.7/28الوسيد ) (5)
 (.9/253املعتمع أنه يسلد. انظر: حتفة احملتاج ) (6)
 (.9/253انظر: حتفة احملتاج ) (7)
 (.256 -10/255(. والروضة )11/417انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (8)
 يف )ط(: )ويلع (. (9)
 (.17/525هناية املطعب ) (10)
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 .(2)(1)لع  العَّينيأ و 
ق الع أطعَ الغزايل أو    أمَّا لو كان لعحريب َديٌن  ع  غريه مبعامعةى  غريها اسأيب واس أ

 ,(4)وأنَّ العيون كالودائع،  (3)ذميًّاأو   أبن ذمَّته ال دربأ سللللللللللواٌي كان املعيون مسللللللللللعًما اللول
ق انن املوده  نعه ال    اأنَّ املسلللللتأمن إذا درك:  وحأكم ا  نعان والتحَ بعار احلرب واسللللل أ
ا ، ايلله و  للان نديللان ؟(6)[ايئللا]يكون أو  ،حكل المللان اي للا (5)وهللل يبل ، ميعك للا وأمللَّ

، املودَه  نللع الللفم قج ايظ ر أن يكون كللاملللال الللفي أرسللللللللللللللعلله احلريب معلله من دار احلرب 
كما يف أمان   وإن كان المان ااسلللللًعا  ,(7) ع  يع املسلللللعل لأنَّه يف أمان كاملرسلللللَ  واملفهب
 .(8)وأما إن كان حربيًّا ايسلد .أنَّه ليس يف أمان وايه قول، الصيب

أو  ،اُثأَّ أسلللعم، ىخر أالتز  ديًنا مبعامعة أو   ، ض حريبٌّ من حريبىق مااًل قلو ا  :الثانية
الزو ة  م ر بل ي لك وكف، مردًبا ااالسلللللتحلاق مسلللللتمر وأ المان مًعاأو   اجلزية  (9)[قب ال]

أن االنص  قب ل اجلزية دون رب العينأو   ولو أسلللعل املعيون,  إذا أسلللعما إذا كان صلللحيًحا
 .(10)اجلواب كفلك 

ا ونص  ارلاي ورتت لا ، أبملانأو   ع  أنلَّه إذا ملادلا ةو لة احلريب ارلايان مسللللللللللللللعملً
: اي ملا قوالن: أحلع لا ,ولألصللللللللللللللحلاب طريللان .(11)يطعبون م رهلا أنلَّه ال ءللللللللللللللجي نل

 

 (.5/153الت فيب ) (1)
 (.4/195انظر: أسىن املطالب )وهو املعتمع.  (2)
 .(112البسيد ) (3)
 (.10/256(. والروضة )11/418وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (4)
 أ(./208) (5)
 يف )ط(: )اي ا(. (6)
 (.10/289(. والروضة )11/475وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (7)
 (.10/289(. والروضة )11/475لعرااعج )انظر: الشرح الكبري  (8)
 يف )و(: )قب ل(. (9)
(.  7/29والوسلللللللللللللليد ). (3/330امل لللفب )و (. 4/303(, )284 -4/282انظر: ال  ) (10)

(.  19/453(. واجملموه )11/418(. والشللللللرح الكبري )5/154 فيب )ت(. وال12/332والبيان )
 (.17/151نبيه )وكفاية ال (.309(. ومن اج الطالبني )10/256والروضة )

 (, غري أنه مل يفكر احلكل ايما إذا  اي أبمان.5/60ال  ) (11)
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 (2)[و ع  هفا]، االسللللتحلاق ويسللللتعا  حأكل العلع بعع ااسللللال   (1)[يبل ]:  أصللللح ما
أن ميأكَّن  لنه يبعأع؛ ال:  واثني ما  .(4)(3)]املشلللركا [ة يف رب نكاح بين اللوا ع املتلعمدأ 

إهنل قطعوا أبنَّ رقَّ : وضلللللعَّفه الغزايل أبن قال  .(5)ذم ج بعارانأو  سلللللعلماحلريب من مطالبة 
، اأوىل أال يأسلللطه ااسللال  والمان  ,(6)وهو أمان، َمن  عيه العين ال يسلللد دين احلريب

ض  عيه أبنَّ د وى اللطع به غري صلللللللللحيحة  ,(7)إنه يسللللللللللد:  الع قال اللاضلللللللللج؛  وا  أ
السللللللوط احتمااًل   وذكر  ع، هو الظاهر: وقال، (9)وحكاه ااما   نه،  (8)ودبعه البغوي

، اللطع رللول الول: (10)سللللللللللللللري والطريَ الثللاين البن  .ومل ينلعلله  ن أحللع، ن  نللعهم
ه الللللللللثللللللللاين (11)]ومحللللللللل[  ، للللللللعلللللللل  مللللللللا إذا كللللللللان الصللللللللللللللللللللللعاق اللللللللاسللللللللللللللللللللللًعا نصللللللللللللللللللللللَّ

 .(12)ه يف الكأفرتوقبض 
 ،ملاللهأو   ع  نفس مسللللللللللللللعلى أو  ،ملاللهأو  حريبٌّ  ع  نفس حريبلو  ىن  :الثلالثلة

 افج ؛أمللانأو  الغللاصللللللللللللللللب  صللللللللللللللمللة  سللللللللللللللال أو  غصللللللللللللللبلله ُثأَّ حصللللللللللللللللل لعرللاينأو  

 

 ( بعون دنليد, ولعل الصحيح ما أتبتناه.ىىقىيف )ط(: )ينفج(, ويف )و(: ) (1)
 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (2)
 واملثبا من الشرح الكبري. يف النسختني: )املش ك(, (3)
 (.10/257(. والروضة )419 -11/418وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (4)
 (.419 -11/418الشرح الكبري ) (5)
 (.7/29الوسيد ) (6)
 ."وهو الظاهر"(, وقال النووي:  10/456الروضة ) (7)
 نه(  ع  أنه لو دزوج حريب حربية،  نص الشلللللااعج )رضلللللج    "(: 5/154قال يف الت فيب ) (8)

  اعخل هبا، امادا، وأسللعل الزوج، أو دخل إلينا أبمان، اراي وارت ا يطعب الصللعاق قال: ال ءللجي 
 ."له؛ ا فا يعل  ع  أن العين يسلد

 (.17/526هناية املطعب ) (9)
ه  ع  أىب  سنة بضع وأربعني ومائتني, دفلولع البغعادي,   أمحع بن  مر بن سري  أبو العباس(  10)

  وأر داود السللللرسللللتاين  العوريو باس بن  مع  الز فرايناللاسللللل المناط , وحلع احلسللللن بن  مع 
العباس مصلنفا  كثرية يلال إهنا بعغا أربعمائة مصلنو ومل نلو  وليبو ع  بن إءلكاب وغريهل, 

  .(14/201) سلللللري أ ال  النبالي لعفهيبانظر:  . إال  ع  اليسلللللري من ا, ودويف سلللللنة سلللللا وتال ائة
 .  (3/25)(, 3/23) ,(3/21) طبلا  الشااعية الكربى لعسبكجو 
 واملثبا من الشرح الكبري.  يف النسختني: )ومحعوا(, (11)
(12) (11/419.) 
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أبهنل خماطبون   (2)[...]وهو  ارى  ع  اللول ، يضللللللمن:  أحعها  :(1)ضللللللمانه أربعة أو ه 
 (3)[هبا]  ليسلللللللللللللوا خماطبنيوهو  ارى  ع  اللول أبهنل  ، ال:  وأصلللللللللللللح ا  .رلفروه يف العنيا

وإن ،  إن كان اجملين  عيه حربيًّا ضللللللللللللمنه:  والثال   .أمانأو  إال مبا التزموه بعلع ذمَّةى ،  اي ا
 واملخالو له ايه،  يف اال تلاد رحلريب له إحلاق الفم قج املوااَ: وقياسللله،  كان مسلللعًما اال

وإن ،  راسللللللال  مل يضللللللمنإن حصللللللعا العصللللللمة :  والرابع  .اارحة هلال تلاد  ,ملسللللللعلر
 .(5)وهو بعيع، (4)حصعا بغريه ضمن

ٌ:ٌعفٌر
بيا املرأة انن ، مانبل يلوق  ,مل يأفرق بين ما يف اللسلللللللللمة ؛ها الصلللللللللغريوولعأ   إذا سلللللللللأ

 ,وإال اءللللللل ك اتنان اي ما،  لواحع  ني  أعالمننصللللللليب واحعى من الغا  (6)[امقيمت ]واالا 
، (7)مل جيز  ع  الصللللللللللللللحيح ؛النن رضلللللللللللللليلا ال  رلتفريَ،  و علل  ن ملا يف املغنل  ايعل ب  أو 

أنَّه  وايه قوٌل صلللحَّحه اللاضلللج،  (8)ويردفع هفا التحرمي ببعوغ سلللن التمييز  ع  الصلللحيح
 .(10)ومل يعترب ااما  البعوغ كما دلعَّ  يف البيع، (9)يستمر إىل البعوغ

 

ولو أدعو حريب ماال  ع  حريب، أو غصللبه، "(: 10/257املعتمع ما قاله النووي يف الروضللة ) (1)
ُث أسللعما، أو أسللعل املتعو، او  ان، أصللح ما: ال يطالبه رلضللمان، لنه مل يعتز  ءلليئا، وااسللال  

لن احلريب لو ق ر حربيا  ع  ماله معكه، واادالف جيب ما قبعه، واادالف ليس  لعا يسللللللللتعا ، و 
نوه من الل ر، ولن إدالف مال احلريب ال يزيع  ع  إدالف مال املسللللللعل، وهو ال يو ب الضللللللمان  

 ." ع  احلريب
 .: )الول(هفا املوضع  يف )ط( يف (2)
 ما بني املعلواتني ساقد من )ط(. (3)
 ب(./208) (4)
 (.10/257(. والروضة )11/419الكبري لعرااعج )انظر: الشرح   (5)
 يف )ط(: )قيمت ا(. (6)
 (.10/258(. والروضة )9/361(. واجملموه )11/421الشرح الكبري )  :انظروهو املعتمع.  (7)
 (.10/258(. والروضة )11/421الشرح الكبري )  :انظروهو املعتمع.  (8)
 (.9/89كفاية النبيه )  (9)
ُث ملا ذكرانه من املنع من التفريَ إىل م؟؟ امللفهلب أنله (: "17/531قلال يف هنلايلة املطعلب ) (10)

التحرمي  إىل اسللللللللتلالل الصلللللللليب ببعوغ سللللللللن التمييز، وهو السللللللللبع والثمان. وذكر أئمتنا قوالً  خر أن 
الكبري (. الشللللللللللرح  13/298(. وحبر املفهب )14/243انظر: احلاوي )". و وحكمه ميتعق إىل البعوغ

 .(10/257(. والروضة )11/420لعرااعج )
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ع ال  نلا  ويتعلعى إىل كلل ق  لعة، كلال   ؛جبزيلة (1)عك لامت ردعلفق أو  واجللعة  نلع اللْ
اال  -وهج أ  أيب ال -حضانة نا   اأمقا َمن ال،  ىبأععأو   حَ احلضانة سواٌي كانا قرأىب

 .(3)هبا يف ذلك  (2)[عتحَي]
 .(4)إذا مجع بينه وبني أمه  اة أن يأفر قق بينه وبني  عده ؛ولو كان له أ  و عة

 أظ ر لللللا ,قوالن (5)(وقطع  ن ال ، ا لللللل يردفع التحرمي؟ولو بيع مع اجللللللعة، )
 .(6)املنع

 .(7)نعل: أظ ر ا، و  ان وقيل، ويف التحاق الب رل  يف ذلك قوالن
 .هو املفهب :(9)واملتويل (8)صباغالوقال ابن 
 (10) [يتعلعى]: اثلث لا، بلل الب تالتلة أو لهواجللعا  من ق   ه إىل ال لعادويف دعلعيل 

 .(11)ا و مع الب مبنزلة اجلعة مع ال  لعرع اانن أتبتناه، اجلعا  دون ال عادإىل 
: وأصللللح ما، ايه قوالن:  أحع ا،  ه إىل سللللائر احملار  كالل والعل طريلانويف دععي

 .لكن يأستحبأ أال يأفر قق بين ل ,(12)اللطع بعع  التععي
 إاراة ع  اللول أبهنا  اأمَّ ، بيعٌ أنَّ هفا يف اللسللللللللللللمة دفريٌع  ع  أهنا   و ن ابن داود

 .(13)ايروة قطًعا

 

 أي: متعقك ال . (1)
 يف النسختني. هكفا (2)
 انظر: املرا ع السابلة. (3)
 (.10/257انظر: الروضة ) (4)
 (.10/257(. وحنوه يف الروضة )11/420من الشرح الكبري لعرااعج ) اللوسنيما بني   (5)
 (.10/257(. والروضة )11/420وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (6)
 (.10/258(. والروضة )11/420وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (7)
 (.168الشامل ) (8)
 .نة مل أ عه مطبو ا وال خمطوطاما يتععَ رجل اد من دتمة اار (9)
 يف )و( كعمة غري واضحة. (10)
 (.10/258(. والروضة )11/421انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (11)
 (.10/258وهو املعتمع. انظر: الروضة ) (12)
 .(2/116انظر: الروضة ) (13)
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ر  ال يأل:  الع قال املاوردي  ؛(1)[املتعع قَ]بصلللحة التصلللرتف والتضلللمني :  وحي  قعنا
، كافايف املعك  ر ليرتمعاخاآلما ببيع  إن دراضلللللليت:  بل يلال نما، َاملتبايعان  ع  التفري

 .(2)سخنا البيعاوإال 
انن ، فسللللب البيعدأو   (3)[اآلخر] إمَّا أن دتربه بتسللللعيل:  لعبائعيلال :  ابن ك وقال 

وهللفا ال ميكن يف ، (5)[انت  ] .(4)اسللللللللللللللب البيع ؛دربَّه بلله اللامتنع املشلللللللللللللل ي من اللبول
و ن  . اللول رلبطالندعنيق  :وملتضلللللاه،  (6)]...[  ،ليس له التربته اللاسلللللللنَّ  ؛ اللسلللللمة
 .وايه نظر .(8)افج بلاي حَ احلضانة نا و  ان (7)[البيع] إذا صححنا أانق  ابن داود

والفسللللللللللللللب رااالس  اللةقل ويف  واةه رلرد رلعيلب واا، وجيوة التفريَ رلعتَ قطعلًا
 .(9)يف البيع تفاريعهب خالف مرق 

 

 يف )و(: )لعتععَ(. (1)
 (.14/245احلاوي لعماوردي ) (2)
وكفلايلة  .(10/257والروضلللللللللللللللة ) .(9/361اجملموه ) موااَ مللا يفيف )و(: )اال ز(, واملثبلا  (3)

 : )ال ر(.(11/420). ويف الشرح الكبري  (9/88النبيه )
 (.  10/257(. وروضة الطالبني )9/361اجملموه )و  (.11/420الشرح الكبري ) (4)
 ما بني املعلواتني ساقد من )ط(. (5)
انن دربَّه به اامتنع املشللللللل ي من اللبول اأسلللللللب  "هفا املوضلللللللع؛ دكرار هفه اجلمعة:  يف )ط( يف (6)

نهنا . دون قوله: )انت  (, ا"ة؛ لنَّ اللاسلللللللللللل ليس له التربتهالبيع. انت  . وهفا ال ميكن يف اللسلللللللللللم
 ساقطة اي ا يف ذكره الول نا.

 يف )ط(: )اللول(. (7)
 مل أ ثر  ع  كتبه, ومل أ ع من نلل هفا اللول  نه. (8)
ى البن حرر (. والفتللاوى الفل يللة الكرب 4/97ج )(. والنرل الوهللا 9/90انظر: كفللايللة النبيلله ) (9)

 (.2/224انيتمج )
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 .ابإلهالك أمواهلم (1)التصرُّفٌٌفٌ:التصرُّفٌالثالث
عللك  لكفللارا سكمللا أنَّ نفو  كللفلللك أموانل ،  عللكأ اترة رارقللاقومتأ ، اترًة رللتللل ُتأ

عك ]  .(3)اخرى ودأغتنل ,اترة (2)[ُتأ
وامللصلللللللود هنا: بيان ما جيوة إدالاه من أموانل، انن احتاج املسلللللللعمون إىل إدالف 

 للاة، وإن مل  ؛تخريللب بنللايى وقطع ءللللللللللللللررك  هبل رالظفو  ليتمكَّنوا من قتللانل (4)[أموانل]
 .غتنام ا، بل يأفصقلا ميكن مل جيز إهالك مجيع أموانل اليت؛ حيتا وا إىل ذلك 

  اة إهالكه إذا ر ه ااما  مغايظة نل ؛حصلللول ذلك لعمسلللعمني (5)[نظن]انن مل 
 .وإنكاي

 (6)[أورده]وهو ما ،  ال جيوة:  أحع ا  ,او  ان  وإن ظننا أهنا حتصللللللللللل لنا رالغتنا 
و ز  به   .(11)(10)أنَّه جيوة:  لعشلللللليب أيب حامع:  والثاين  .(9)والغزايل (8)وااما   (7)اللاضللللللج

 .(14)ال يفعل (13)[انه] لكن قال الغزايل،  (12)صاحب التنبيه
إىل  (15)[أانَّ ال نصللللللللل]أن يععل : وىلالأ  ,لءللللللللرارهل أربعة أحوال:  وقال املاوردي

 

 أ(./209) (1)
 (.11/421يف النسختني: )متعك(, واملثبا من الشرح الكبري ) (2)
(. والت للفيللب  7/31(. والوسلللللللللللللليد )13/249(. وحبر املللفهللب )14/190انظر: احلللاوي ) (3)
(.  10/258(. والروضلللللللللة )11/421(. والشلللللللللرح الكبري لعرااعج )12/139(. والبيان )7/474)

 (.4/195وأسىن املطالب )
 يف )و(: )مال نل(. (4)
 يف )و(: )يظن(. (5)
 يف )و(: )رواه(. (6)
 (.16/454كفاية النبيه )  (7)
 (.17/462هناية املطعب ) (8)
 (.7/31الوسيد ) (9)
 (.11/322الشرح الكبري ) (10)
(. والروضللللللللللللللة 11/424املعتمع أنه يكره اادالف وال حير . انظر: الشللللللللللللللرح الكبري لعرااعج ) (11)
(10/258.) 
 ."االوىل أن ال يفعل ذلك" (:234قال يف التنبيه ) (12)
 (: )الوىل أن(.ويف ) (13)
 .النلل  نهدلع  قريبا   (14)
 يف )و(: )أهنا ال دضل(. (15)
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 ,بغري قطع للللا هبللللا يلللللعر  ع  الظفرأن : الثللللانيللللة .(1)[ايرللللب]الظفر هبللللا إال بلطع للللا 
 .وينفعنا قطع ا ايباح، (3)[قطع ا] ل فأال يأضللللللللع :الثالثة  .ا اال جيوة قطعوهبل   (2)]...[
وكللفا احلأكل يف هللع  منللاةنل  .ورظ ل وال ينفعنللا ا و مكروه غريأ  فأن يضللللللللللللللع: الرابعللة
 .(4) عي ل

 .(5)ومل ميكن ل االستلرار هبا هفا كعه إذا دخل املسعمون بالدهل مغريين
ا لعمسلعمني؛ اال جيوة اللطع والتخريب  (6)]ق رًا[اتحوها ما ذا أما إا وكفلك  ، لهنَّ

 .(8) ع  أهنا لنا ونل (7)إذا اتحوها صأعًحا
 .(9)ولو غنمنا أموانل وانصرانا وخفنا االس داد  اة إهالك ا

 يولاخلإال إذا قادعوان  ع     ,اال جيوة قتع ا    أمَّا احليواان،    هفا حأكل غري احليواان
 .(10)واحترنا إىل  لرها

أو  امرأةأو  أن يكون ر اًل للللادلللل  ع  الفرس بني وال ارق يف امل: قلللال امللللاوردي
 انت  . (11)اصبيَّ 

اللة ,دركوان ومعنلا خيونلويعتحَ هبلفه احللاللة ملا إذا أ  ع  خيلل كلاللقة، أو  وهل ر لَّ

 

 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (1)
 يف النسختني يف هفا املوضع: )هبا(. (2)
 يف )ط(: )قطًعا(. (3)
 (.14/186احلاوي ) (4)
 (.10/258(. والروضة )11/422)انظر: الشرح الكبري لعرااعج   (5)
(. وانظر: الشللللللللللللرح الكبري لعرااعج  10/258يف النسللللللللللللختني: )  را(, واملثبا من الروضللللللللللللة ) (6)
(11/422.) 
 (.1/520املعرل الوسيد )  انظر:  الصعح: إهناي اخلصومة وإهناي حالة احلرب والسعل. (7)
 .(1/234التنبيه )انظر:   (8)
 (.10/258)انظر: الروضة  (9)
 .(423 -11/422انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (10)
وإذا كللان راكللب الفرس من ل امرأة أو صللللللللللللللبيللا كللاان يلللادالن (: "14/192قللال يف احلللاوي ) (11)

 عي لا،  لاة  لرهلا من حتت ملا كملا لو كلان راكب لا ر ال مللادال، وإن كلاان ال يللادالن  عي لا مل جيز 
 ." لرها كما لو كانا غري مركوبة
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 .وايه و ه ,(1)وركبوها لل روانفوها ولو أخ
غري  خبالف إال لألكلل،  ,ل ومواءللللللللللللللي لوال جيوة  لر ملا دعلفَّر سللللللللللللللوقله من خيون

 .(2)خوف اس دادهأو  احليوان، اننه جيوة إدالاه  نع دعفتر محعه،
 .(3)قطًعا من نسائ ل وذراري ل وإن خفنا اس  عاهل ل ما سبيناهوال جيوة قت

والعغة   كالطب والشعر؛  اما كان من ا مشتماًل  ع  مباح  وأمَّا كأتب ل انذا ظفران هبا
 (4)ماو ,  ويألسللل  ن ا  دأباهأو  ,لسلللايأ ، احأكمه حكل سللائر الموال  ؛واحلسللاب والتواريب
قال   .اناحب  (5)[ كدأ ]اال  ؛والفأحش احملضككأتب الشلللللللرك والفرور ؛  اءلللللللتمل  ع   رَّ 

 (10)(9)[عكاغ]أو   (8)قىق ولكن إن كانا يف رَ   .(7)(6)]متونا[مسللعل ع وال جيوة ل:  البنعنيرج
عأه (11)[تخني] وإن مل ميكن أأبطعا    .وهو كغريها من أموال الغنيمة، غأسلللللللللل ؛ميكن َغسلللللللللْ

وقال اللاضج أبو  .قعقاوله قيمة وإن  ، الموالكسائر    (12)[ُثأَّ املمزق]،  منفعت ا رلتمزيَ
 .( 14)ملا ايه من التضللللييع قومل يصللللححوا ااحرا: قال الرااعج  .(13)رقحتأ أو   زَّقمتأ : الطيب

 

 (.10/258(. والروضة )11/423وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (1)
 (.10/258(. والروضة )11/423انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (2)
 (.10/258(. والروضة )11/423انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (3)
 ب(./209) (4)
 دنليد, ولعل الصحيح ما أتبتناه.( بعون ىتركيف )و(: )ي ك(, ويف )ط(: ) (5)
 يف النسختني: )قبونا(, واملثبا من كفاية النبيه. (6)
 ."كما نلعه البنعنيرج"(, وقال: 16/456كفاية النبيه )  (7)
 (.1/366املعرل الوسيد )  انظر:  عع رقيَ يكتب ايه, والصحيفة البيضاي. (8)
 يف )و(: )كاغض(. (9)
 (.2/791املعرل الوسيد )  انظر: اللرطاس. (10)
 يف )و(: )حبي (. (11)
 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (12)
إذا غنل املسللللللللللللللعمون كتبا من الكفار نظر اي ا انن كانا  (: "920 -919قال يف التععيلة ) (13)

كتب طب أو أدب وما اءلللبه ذلك وما اي ا مباح ايه منفعة اننه من مجعة الغنيمة يلسلللل, وإن كان  
ايه سلللحر أو ءلللرك أو ما ال منفعة ايه نظر يف و ائه انن كان  ا إذا غسلللل انتفع جبععه اننه يغسلللل  

: يف املطبوه  - لَ اجلواهر-مأزقق )قعا ل انن كان  ا يشلل ى إذا  وكفلك إذا كان ايه دوراة أو إجني
قال النووي يف . و "كان  ا ال يشلللل ى أحرق  بيع وقسللللل الثمن وإن ( (مأزققبعل ) (حأرقمن التععيلة )
و ن اللاضللللللج أيب الطيب أهنا متزق أو حترق، وضللللللعفوا ااحراق ملا ايه من (: "10/259الروضللللللة )

 ."قيمة وإن قعاالتضييع، لن لعممزق 
 (.11/423الشرح الكبري ) (14)
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 .(1)وإال حأر ققا ,مأز ققا ؛إن أمكن بيع ا بعع التمزيَ: أنه قال: ونلل بعض ل  نه
: قلال الرونين ,(2)لهنل بلعَّلوهلا وحرَّاوهلا؛ وكأتلب التوراة وااجنيلل ال حيللت االنتفلاه هبلا

الصلللللحيح و : قال، (4)(يع أهل الف قمة ال تلادهل كما يألرتون  ع  اخلمر يف (3)[دألر]وإمنا  )
رَّق ا ال حتأ  .(5)من أحلاي   دعاىل املا اي ؛ أهنَّ

إىل ]النن احللا لة متس ، وقلع ططر لعفطن أنَّ كتلب الشللللللللللللللرك يأنتفع هبلا: قلال ااملا 
د  عي ل؛  ع  مللفاهللب املبطعني (6)[الطالها اللنن كللانللا دعللك امللللاال  مشلللللللللللللل ورة ، لريأ

، افج  واة اسللللللللتصللللللللحابه دردد وإن كان اي ا ما مل يتلع  االطاله  عيه،  إبطانا: االرأي
 .واحتمال بني ق 

ال : الغزايلالع قال  ؛حرث أو  حفظ ماءليةأو   وأمَّا الكالب اليت اي ا منفعة صليع
ورواه ااما   ن  .(7)ولإلما  أنَّ طأصَّ هبا َمن ءللللاي،  إذ ال م عك اي ا؛ دعخل يف اللسللللمة

أي ؛ لععمله رحتيلا له إلي لا ,سللللللللللللللع قم لا إىل واحلعى من املسللللللللللللللعمنيي: وأهنل قلالوا، العراقيني
سب  عيه (8)[اال] ,حفظأو  الصطياد  .(9)حتأ

وا  ض  عيلله الرااعج يف ، اللنهنل يشلللللللللللللل كون ايلله ,لكعللب املوروث رض  عيلله وا  أ  
مل و بعض أهلل اخلمس أو  نيمناملو ود يف كأتب ل أنله إن أراده بعض الغلا: قلالو ، النسللللللللللللللبلة
 .(10)وإال أأقره، وإن دناة وا انن أمكنا اللسمة  عًدا قأسما، يأسعل إليه ؛يأناةه ايه

 

 .(10/259. وانظر: الروضة )انظر النلل املتلع   نه قريبا (1)
 (.10/259الروضة )  :انظر (2)
 يف )و(: )يلر(. (3)
 .(10/259, وهج  نع النووي يف الروضة )مل أ عه يف البحر اللوسنيما بني   (4)
, وهج يف "قللال يف احلللاوي..."(  ن احلللاوي الللال: 13/230ملللفهللب )نلللل الرونين يف حبر ا (5)

الللان أمكن , درك لللا  ع  حلللانلللا, واملعتملللع أن كتلللب التوراة وااجنيلللل ال جيوة (14/170احللللاوي )
االنتفاه مبا كتب  عيه إذا غسلللللل كاجلعود غسلللللل وقيل مع الغنيمة وان مل ميكن االنتفاه به إذا غسلللللل 
كلالورق مزق وال حيرق النله إذا حرق مل يكن لله قيملة النذا مزق كلانلا لله قيملة اال جيوة إدالاله  ع  

 (.19/332) اجملموه  :انظر. الغامنني
 يف )ط(: )رالطاله(. (6)
 (.7/31د )الوسي (7)
 هكفا يف النسختني. (8)
 (.17/540هناية املطعب ) (9)
 (.11/424الشرح الكبري ) (10)
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إىل  (2)[وينظر] يرى نلا قيملةأنَّ قيمت لا دأعترب  نلع َمن  (1)وقلع دللعَّ  يف الوصلللللللللللللليلة
 .(3)[هنا]ايمكن أن يلال به  ,منااع ا

ا ايه نظر  (4)والفي نلعه الرااعج  (6)وابن الصللللللللللللللباغ،  (5)البنعنيرجالع قال ،  أيضللللللللللللللً
اع دأ  ؛حيل له اقتناؤه لصلللللللللليع أو ةره أو ماءللللللللللية] ني َمنمنأنه إن كان يف الغا:  (7)والرونين

 (9)احلسلللللللللللللني  وحكاه اللاضللللللللللللليان .ن أهل اخلمساقتناؤه م  جيوة له    (8)[وإال داع ملن  ,إليه
 . ن النص (10)والرونين

قلال ، دأرك ؛وإن مل يكن اي ل َمن حيللت لله اقتنلاؤه:  (12)وامللاوردي (11)البنلعنيرجقلال 

 

 /ب(, من نسخة املتحو )ط(.12) اجملعع السادس, لوحة (1)
 يف )ط(: )وننظر(. (2)
 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (3)
. الشللللللللللللرح الكبري  "كتب العراقينيوالفي جنعه يف  "الرااعج نلل  ن كتب العراقيني, حي  قال:  (4)
(11/424.) 
 (.16/475كفاية النبيه )  (5)
وإن و عوا مع ل كالر لعصيع أو لعماءية مل دكن غنيمة, ولكن إن "(: 107قال يف الشامل ) (6)

يف سللللللللللللللري  أرادهلا بعض الغلامنني داعلا اليله وال حيسلللللللللللللللب  عيله, وإن مل يكن اي ل من يريلعهلا؛ قلال
(  ن ابن الصللللللللللللللبلاغ ملا 16/475, وقلع نللل ابن الراعلة يف كفلايلة النبيله )"هلاالواقلعي: قتع لا أو خال
 هنا مع بعض االختالف.  ذكره اللمويل )رمحه  (

 (.13/231حبر املفهب لعرونين ) (7)
 ما بني املعلواتني ساقد من )ط(. (8)
 (.16/475كفاية النبيه )  (9)
  -13/230حبر امللفهلب ) :مل أ لعه يف حبر امللفهلب حني دكعل  ن هلفه املسلللللللللللللللأللة, وانظر (10)

 (.4/280(. وانظر: ال  )231
 (.16/475كفاية النبيه )  (11)
اأما الكالب اضللللللللررن: أحع ا: ما (: "14/171مل أ ع كالمه هفا, الع قال يف احلاوي ) (12)

كللان من للا  لورا مقذن قتللل، ودرك مللا  للعاه.    ال منفعللة ايلله اال يتعرض لخللفه، ُث ينظر اي للا امللا
والضلللللللرب الثاين: يكون منتفعا هبا إما يف صللللللليع أو ماءلللللللية أو حرث ايروة أخفها ليختص هبا من 
الغامنني أهل االنتفاه هبا، ايعاع كالب الصللللليع إىل أهل الصللللليع خاصلللللة، ودعاع كالب املاءلللللية إىل 

عوض بلية الغامنني  ن ا، لنه ال قيمة نا انن مل أهل املاءللللللية، وكالب احلرث إىل أهل احلرث، وال ي
 ."هل اخلمس، لن اي ل من ينتفع هبايكن يف الغامنني من ينتفع هبا أ عها ل
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ها]أو   قتع ا  :(1)وقال يف سللللللللري الواقعي: الرونين وقيَّع الصللللللللحاب قتع ا مبا   .(3)(2)[خالَّ
أنَّ ذلللك  نللع  للع   (6)والرونين (5)ابن الصللللللللللللللبللاغ (4)لكن ظللاهر كال ، إذا كللانللا مقذيللة

أي إذا كانا حبي  جيوة نل ؛ وإال أأقره، قأسما إن أمكن  ؛انن دناة وا  :(7)قاال،  التناةه
 .اقتناؤها

ٌ:فرٌع
إال أال  ,ومحعنلللا ظروا لللا، اخلمور نلللاوأرق، قتعنلللا اخلنلللاةير ؛إذا دخعنلللا بالدهل غلللاةين

، رك قتع ا مل نُث انن د، الأو   سللللللللللواًي كانا اخلناةير مقذية  .محع ا انتعف اسللللللللللاوي أ رة د
 .(8)وضأع قو .إذا مل دكن ضارية أنَّه ال يلتع ا: وايه و ه، كما لو درك قتل الكاار

 

 مع بن  مر الواقعي املعيين السلللللللعمج موالهل, ولع بعع العشلللللللرين ومائة, حلع  ,أبو  بع  ( 1)
 -حعث  نه:  مع بن سللللللللعع ,  من: صللللللللغار التابعني امن بععهل، رحلراة، والشللللللللا ، وغري ذلك

سلللري أ ال  النبالي لعفهيب  انظر:  . سلللنة سلللبع ومائتنيودويف ببغعاد ,  وأبو بكر بن أيب ءللليبة -كادبه 
(9/454- 455 ,457). 
 يف )ط(: )خالف(. (2)
الواقلعي: دلتلل إن كلان اي لا   قلال الشلللللللللللللللااعج يف سللللللللللللللري(: "13/230قلال يف حبر امللفهلب ) (3)

قال يف سلللللللللللللري الواقعي: قتع ا أو (: "107بن الصلللللللللللللباغ قال يف الشلللللللللللللامل )وقع و ع  ا ," عوى
 ."قتعه أو خاله  ؛انن مل يَلرأدَّهأ (: "4/280وقع قال الشااعج يف ال  يف )سري الواقعي( ) ,"خالها

 أ(./210) (4)
 (.107الشامل ) (5)
اأما الكالب اضللللللللللللللررن... والثلاين: يكون منتفعًلا "(: 231 -13/230ال يف حبر املفهب )قل  (6)

هبا إما يف صليع أو ماءلية أو حرث ايروة أخفها ليختص هبا من الغامنني أهعج االنتفاه هبا، ايعاع 
كالب الصلللليع إيل أهل الصلللليع خاصللللة، ودعاع كالب املاءللللية إيل أهل املاءللللية، وكالب احلرث إيل 

لنله ال قيملة نلا النن مل يكن يف الغلامنني من ينتفع هبلا  أهلل احلرث، وال يعوض بليلة الغلامنني  ن لا؛
 ."ينتفع هبا أ عها لهل اخلمس، لن اي ل من

ومل يفكر أصللللحابنا إذا دناةه اي ا الغامنون, وينبغج أن يكون احلكل  "(: 107قال يف الشللللامل ) (7)
ك؛ أقره بين ل  إن مل ميكن ذلل يف ذللك أنله م؟ أمكن قسللللللللللللللمت لا بين ل  لعدا من غري دلومي؛ اعلل, و 

 . وانظر النلل املتلع   ن الرونين قريبا يف انامش."اي ا
. والروضللللللة (11/423. والشللللللرح الكبري لعرااعج )(234(. والتنبيه )14/170انظر: احلاوي ) (8)
(10/259.) 



 

 

 

252 

 

 اجلواهر البحرية

ٌ.فٌأمواهلمٌابالغتنام:ٌالتصرُّفٌالرابع
 :(1)وأموال دار احلرب مخسةأ أقسا 

ار رلل ركلللللت مللللال   وهو، الغنيمللللة: أحللللعهللللا اخليللللل   (2)افجيلللل وإ أأخللللف من الكأفللللَّ
 .(3)والركاب 

: ويف معناه  ,(4)كلت مال ختعَّ   نه الكأفَّار رلر ب من غري قتال  وهو،  الفجي:  الثاين
 (5)واخلراج ,كاجلزية املضلللللروبة  ع  رقاهبل؛  غري قتالب  لملسلللللعمني مناإىل   كل مال وصلللللل

وال املخعَّفة  ن َمن ال والم  ,والعأشلللر املأخوذ من ااراُتل  , ع  أراضلللي ل (6)[املضلللروب ]
 .(7)من ل  ع  الصحيح وارث له

مس (9)[بفجي]أنَّه ليس  (8)لسْ وقع دلعَّ  رواية قول يف اللَ   .اال طأ
 .(10)أبنَّه كلت ما حصل من الكأفَّار بغري قتال و ن بعض ل  نه

دلتضللج دخول بعض   (12)وهفه العبارة،  (11)[ومصللرا ما] وقع دلعَّ  بيان اللسللمني
ان ومل يلع قتللالالالتل   إذا وهو مللا، أاراد الغنيمللة يف الفجي ار ودركوا  صللللللللللللللفللَّ ا رب الكفللَّ

 

 (.16/473(. وكفاية النبيه )7/32(. والوسيد )3/296(. وامل فب )182انظر: العباب ) (1)
 (.24/447اتج العروس )  انظر:  ااجياف: التحريك وااسراه. (2)
 (.10/260(. والروضة )11/424انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (3)
 (.10/260(. والروضة )11/424انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (4)
   ا. ما أتخفه العولة من الضلللرائب  ع  االرض املفتوحة  نوة، أو االرض اليت صلللاا أهع ا  عي (5)

 (.194معرل لغة الفل اي )  انظر:
 يف )ط(: )واملضروب(. (6)
الشللللللللللللللرح الكبري لعرااعج  (. و 6/278(. وحبر املللفهللب )8/442)وهو املعتمللع. انظر: احلللاوي  (7)
 (.6/354(. والروضة )327, 7/325)
 /أ(, من نسخة املتحو )ط(.107) اجملعع الثال , لوحة (8)
 يف )و( كعمة غري واضحة. (9)
 (.16/473انظر التفصيل يف كفاية النبيه ) (10)
 ( بعون دنليد.وىصرفهمايف )ط(: ) (11)
 وهج أنق الفجي كلت ما حصل من الكأفَّار بغري قتال. (12)
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 .(1)إنَّه ماٌل مغنو : وقع قال ااما ، اأموانل اأخفانه
اأو   ما أأخف من ل سلللللرقة:  الثال  ءلللللرذمة دار احلرب أو  نذا دخل واحعٌ ا  ؛اختالسلللللً
 :افيه تالتة أو ه اختعسوهأو  وسرقوا مااًل  مستخفني

 (3)والفوراين، (2)وادَّ   االدفللاق  عيلله، أنللَّه ملن أخللفه و ز  بلله اامللا  هنللا: أحللعهللا
 .(4)والغزايل

من ل ءلللللللللللللليئًلا  عخل  الر لل إذا دخلل دار احلرب واأنَّ  وغريه ويواالله ملا ذكره البغوي
ة  ؛هرب بهأو   ُثأَّ  حعه  ع  و ه السلللللللللو  وهو  مول  ع  ما إذا مل   .(5)ا و له خاصلللللللللَّ

بَّاغ  (6)انن كانوا أمَّنوه الع قال اللاضللللللج الطربي، يكونوا أمَّنوه أنَّه : وغري ا  ,(7)وابن الصللللللَّ
 .(8)]إىل صاحبه وجيرب  عيه إذا طعبه[ و عيه ردته، ال ميعكه

ل  ععوا أهنوكل  ,أورده الكثروناملوااَ مللا وهو : قلال الرااعج ,(9)أنلَّه غنيملة: والثلاين
ل ذكروا أنَّه لو دخعا ، قائًما ملا  اللتال  ؛لعخولرسلله نفل  (11)(10)[يرهغر د] ويوضللحه أهنَّ

 

وبرةوا يف دعلاي    وإن ا ز اخليل وضربوا ]معسكرهل[: "(11/446هناية املطعب )قال يف    (1)
أن ذلك املال مغنو ، وهو كما  -أولئك الكفار، ااجنَعْوا بعع ذلك، افج املسألة و  ان: أحع ا 

فوه إذا ولَّْوا لو التل  الصفان، ]اولَّْوان[ ظ ورهل، ومنحوان أكتاا ل من غري ء ر سالح، اما خع
وهفا و ه بعيع ال   صفناه مغنو .كفلك ما اجَنَعْوا  نه بعع ا يز اجليش، كما و من زمني مغنو ،  

يوااَ قا عَة املفهب، االصح إذاً أن الفي اجنَعْوا  نه يفي، لان مل ننصب قتااًل، وقْصعأ اللتال 
 ."ليس بلتال

 (.17/445هناية املطعب ) (2)
 مل أ عه يف املخطوط من اارنة. (3)
 (.7/32الوسيد ) (4)
 (.5/175الت فيب ) (5)
 (.1051التععيلة ) (6)
قال يف السارى والغعول: إذا دخل مسعل أو ذمج دار احلرب أبمان  (: "180قال يف الشامل )  (7)

اعاع إليه حريب ماال يشل ي له به ءليئا من دار ااسلال ؛ أما املسلعل انن املال الفي داع إليه يكون 
 ."سعل يصح أمانه, وقع أخفه  ع  ذلكيف أمان, لن امل

  املعلواتني ساقد من )ط(.ما بني (8)
 (.10/260وهو املعتمع. انظر: الروضة ) (9)
 يف )و(: )دعزيره(. (10)
 (.272اللاموس الفل ج )  انظر: التغرير: املخاطرة. (11)
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 .انت  . (1)ا و غنيمة خممسة ؛وأخف  مااًل  طائفة بغري إذن ااما  متعصصني
 (2)السللري يف يع الكأفَّار إذا أطعلوه ااسللتوىل  ع : اننه قال،  وكال  اللاضللج يوااله

 .(4)مَّسختأ امللا نخللفه يكون غنيمللًة  (3)]جنوة للله اغتيللانل[ احيلل ، ءللللللللللللللجي من أموانل
 .سأ كاملسروقواملختعَ 

 (6)[ميعك ] ؛ا و غنيمة خممَّسلللللللة ؛(5)[وخعسلللللللةً ]ا املأخوذ دعصلللللللصلللللللً :  وقال املاوردي
 .(8)وصحَّحهأ النووي، (7)املختعسون أربعة أمخاسه

النفر أو  وليكن  لل الو له ملا إذا دخلل الواحلع: قلال الرااعج، (9)أنله يفي: والثلالل 
 ؛اختالس أو  سللللللللللللللرقةباأمَّا إذا دخل بعضأ اجلنع العاخعني ، وأخفوا اليسللللللللللللللري دار احلرب  
 نلَل أنَّ ما يأ ع يه الكاار إىل ااما   (11)ويأبيق نه أنَّ الرتونين، (10)]غأعأَواًل[ايشلللللللللللبه أْن يكوَن  

 َعى إليه بكل حال  ؛واحلربأ قائمة من املسللعمني  (12)[واحع]إىل أو  
أ
وإذا ،  ال ينفرد به امل

 .(13)تص السارق رملسروقطاأوىل أال  ؛مل ختتص انعية رمل عى إليه
البحرية والربية  كالصيود ؛  املباحا  اليت مل يتلع   عي ا م عكأ أحعى  :(14)الرابع

كما إذا أخفها   , كون غنيمًة وال ايًئادوال ، ميعك ا  خفها ؛ررَ واحلطب واحلشيش واحلَ 
 

 (.11/425الشرح الكبري ) (1)
 ب(./210) (2)
 واملثبا من كفاية النبيه.  يف النسختني: )جيوة له اغتنام ل(, (3)
 (.16/477كفاية النبيه )  (4)
 يف )و( كعمة غري واضحة. (5)
 (, ويف )و(: )معك(, ولعل الصحيح ما أتبتناه.متعكيف )ط(: ) (6)
ويسلللللللتوي  ع  اللولني قعيل الغنيمة وكثريها سلللللللواي أخف  ق را  "(: 14/158قال يف احلاوي ) (7)

وقال "(: 10/260, وقال النووي يف الروضلللة )"إخراج مخسللل او أخف  خعسلللة بضلللعو يف بلوة، أ
 ."صاحب احلاوي: هو غنيمة

 (.10/260روضة الطالبني ) (8)
 (.10/260الروضة )  :انظر (9)
 يف النسختني: )ايًئا(, واملثبا من الشرح الكبري. (10)
لكلاار لإلملا ,  , ومل يلفكر هلعيلة ا"سللللللللللللللعمني...لر لل من امل"( وقلال: 13/280حبر امللفهلب ) (11)

 ."ر ل من املسعمني"وقع يعخل يف لفظ: 
 يف )ط(: )أحع(. (12)
 (.11/425الشرح الكبري ) (13)
 أي: اللسل الرابع من القسا  اخلمسة من أموال دار احلرب. (14)
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ايكون   , (2)َموسوًماأو  (1)والصيع مألرَّطًا ,ر منحواتً رَ إال أْن يكون احلَ  ,يف دار ااسال 
 . (4) (3) ا و لألطةنيعمسعملانْن أمكن أن يكون ، غنيمةً 

 (6)الغزايلو   (5)الع ذكَر ااما أ ،  الضائع الفي يأو ع  ع  هيئة العلطةاملالأ  :  اخلامس
لنه ليس ؛  نه آلخفهإ : ع  قونما يف املسللللللروق واملختعس  بناي  اوهو من م، أهنا آلخفها

 .فجي ع    ة الغنيمة وال  ع    ة ال مبأخوذ
للطة : أْن يلولوحلته ، وما ذكره الغزايل يوقع يف الغعد: قال الشلللليبأ ابن الصللللالح

، ا ج غنيمة   ؛انْن وصلل إلي ا بلتال املسلعمني نل  ؛دار احلرب دنلسلل إىل القسلا  الثالتة
غري ب اوإْن وصلللللللللللللل إلي ،  ا ج يفي  ؛وإْن وصلللللللللللللل إلي ا رجنالي الكفار خواًا من غري قتال

بشلللرط أال يتوهل كوهنا ملسلللعل أبْن يكون يف ،  كما يف السلللرقة واالختالس  ؛ا ج له ؛هفين
كوهنا   دوهل (7)[انذا]، وال يكفج يف ذلك جمرد طروق ات ر وحنوه .ار احلرب مسللللللللللعموند

 .انت  . (8)قسا  الثالتة اد  ال اعل يعرا ا مسعل ا املسعل و رق 
 .(9)اال طتص هبا اآلخف، يكون غنيمةً   وابأ  امة الصحاب أنه: وقال الرااعج

كون دأمكن أن أو   سلكنونيأبْن كان هناك مسلعمون  انْن احتمَل كوهنا لعمسلعمني
النن  رَّا لا اعل يعرا لا أحلع  لاي  الطريللان يف أهنلا ، اال بلع من التعريو ؛لبعض اجلأنلع

 .(10)غنيمةأو  دكون لعمعتلد

 

. واللرط: ملا يععَ يف انت  . "أبن  علل اللرط يف أذنله"(: 4/197قلال يف اسللللللللللللللىن املطلاللب ) (1)
 (.2/727املعرل الوسيد )  انظر: در أو ذهب أو اضة أو حنوها.ءحمة الذن من 

 .(1/290)املصباح املنري   انظر: الوسل: العالمة. (2)
الفي اعه معل  اتأخفه. وءر ا: ما و ع من حَ    ، غري  رة، ال يعرف   جيالعلطة: الش  (3)

 .(332الواحع مستحله. انظر: اللاموس الفل ج )
 (.10/261(. والروضة )11/426انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (4)
 (.17/446هناية املطعب ) (5)
 (.7/32الوسيد ) (6)
 يف )و(: )وإذا(. (7)
 (.115 -4/114ءرح مشكل الوسيد البن الصالح ) (8)
 .(10/260. وهو املعتمع. وانظر: الروضة )(11/426الشرح الكبري ) (9)
 (.10/260(. والروضة )11/426انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (10)
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و ن بعضلللل ل ، (2)يومني  (1)(يوما أو)دأعرَّف  :  قال الشلللليب أبو حامع ؟فوكيو دأعرَّ 
يكفج انت اي التعريو إىل ال ناد إذا مل يكن  :ويلرأب من ما قول ااما ،  أنَّه يعر قا ا تالاثً 

 (5)امل فَّب   اوقال صللللاحب  .(4)(3)ق الترَّارو وال نظر إىل احتمال طر ،  هناك مسللللعل سللللواهل
وأا ل كالملله ، (8)وحكللاه الرونين، (7)ال بللع من دعريف للا سللللللللللللللنللة كغريهللا:  (6)والت للفيللب
الاخلمس ، ا و غنيملة ًة يف دار احلرب حلريبأنلَّه إن و لع ضلللللللللللللللاللَّ  و بلارة البغوي، در يحله

بل ،  ايف دار ااسلللللال  ال طتصت هو هب ولو و ع ضلللللالة حلريب، لهعه والباقج له وملن معه
وإن ، الأخلفه ر لل يكون ايئًلا،  املرأة من ل بالدانأو  وكلفللك لو دخلل صلللللللللللللليبٌّ ،  دكون ايئًلا

، ولإلملا  أن يرى ايله رأيله .خلفه مقنلةلنَّ ل؛ دخلل ر لل وأخلفه مسللللللللللللللعل يكون غنيملة
 .(10)والباقج آلخفه خبالف الضالَّة، كان اخلأمس لهعه  رأى اس قاقه (9)[انن]

ٌ:فرٌع
   وإن كلان يف موا،  إن كلان يف  عوكى ا و غنيملة؛ املو ودة يف دار احلرب  رالعملائ

وإال ، متلللع  ا و غنيمللةظ ر بعمللل  (11)[ايلله]ُثأَّ إن كللان الللفي ، ا و كمعللادن بالدان
 .(12)معكه  خفه
اللنن كللان قريللب ، وإن كللان يف مبللاح، اغنيمللة ةإن كللان يف أرضى  عوكلل  (13)اةوالركلل 

 

 ةندة من الروضة. اللوسنيما بني   (1)
 (.10/261روضة الطالبني ) (2)
 (.17/446هناية املطعب ) (3)
 أ(./211) (4)
 (.3/290امل فب ) (5)
 (.5/179الت فيب ) (6)
 (.11/426الشرح الكبري ) (7)
وأملا ملا و لع من  لعة احمللاربني، و للة  (: "13/232مل أ لع قولله يف حبر امللفهلب, بلل قلال ايله ) (8)

غنيمة. اللتال، من خيل وسلللللللللللللالح اعع  تالتة أضلللللللللللللرب: أحعها: أنه يععل أنه لهل احلرب ايكون  
والثاين: أن يععل أنه لعمسللللعمني ايكون للطة. والثال : أن يكون مشللللكوًكا، ايه اينظر انن و ع يف 

 ."معسكر أهل احلرب كان غنيمته، وإن و عه يف معسكر املسعل كان للطة ا تبارًا رليع 
 يف )و(: )وإن(. (9)
 .(10/261والروضة )(. 11/426. والشرح الكبري لعرااعج )(5/179الت فيب ) (10)
 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (11)
 (.13/232(. وحبر املفهب )14/172انظر: احلاوي ) (12)
 (.153اللاموس الفل ج )  انظر: الكنز من دان اجلاهعية. (13)
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وإن مل يكن كلفللك احأكمله مرَّ يف ، حيلا اكلفللك بله ر لرب طلائفلة جيوة أن يكون بالع لع 
: واثني ما   .يكون غنيمة:  أحع ا,  او  ان وإن أءلللللللللكل حاله واحتمل المرين  .(1)الزكاة

 .(2)يكون ركاةًا
للغنيمةٌأحكام  :(3)ُثمٌَّ

ألٌفٌاأل  مة:ٌٌاألول قبلٌقسُُُُُّّّّّمتكاٌابألعلٌوالالفٌالموا ٌمنٌٌجوازٌالتبسُُُُُُّّّّّّ
ٌ.رمخصة،ٌغريٌلوض

 .هصراوكيفية ، و عه، وقعره،  نسه: والنظر ايه يف أربعة أءياي
كالسمن والعسل والعحل ؛  وما يصعح به اللو  ،  لو  الا و  ؛   نسه  (4)[...]اأمَّا  
انن   ,(6)والعلاقري  ع  املشللللل ور  (5)والفانيف ال السلللللكر، وكلت طعا  يأعتاد أكعه، والشلللللحل

 .أخفه بليمته ؛ملرضى  احتاج إىل ءجيى من ا
 .(7)ير ع إىل أمري اجليش ايه: وينبغج أن يلال: قال الرااعج

كللان من للا يأقكللل لعتللعاوي أنَّ مللا  : واثللل  .بللاٌح  نللع احلللا للةدواي للا و للٌه اثنى أهنللا 
سللللللللللب  عيه من ، (8)(ال يأباح له)قكل إال دعاوًن  دأ وما مل ،  يأباح حبسللللللللللب متكتنه  ؛ولغريه وحيأ
 .والفانيفاعع  هفا يأباح له السكر  .(9)س مه

ميكن أن يفصقل بني ما يتساره إليه : وقال،  ويف إرحة الفواكه و  ان روا ا ااما 

 

 /أ(, من نسخة السعيمانية )س(.205) اجملعع الثاين, لوحة (1)
(  3/135. والشللللللللللللللرح الكبري لعرااعج )(13/232املفهب )(. وحبر 14/172انظر: احلاوي ) (2)

 .(291 -2/289وما بععها. والروضة )
(. وأسلللللىن  9/351(. والنرل الوهاج )10/261(. والروضلللللة )17/436انظر: هناية املطعب ) (3)

 (.4/197املطالب )
اللو  أما  نسلله، ا و  "(: 10/261يف هفا املوضللع: )من(. وقع قال النووي )  يف النسللختني (4)

 .(11/427. وانظر: الشرح الكبري لعرااعج )"وما يصعح به اللو 
 (.336اللاموس احمليد )  انظر:  َضْرٌب من احلعواي. (5)
 (.10/262(. والروضة )11/428وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (6)
 .(10/262ومثعه يف الروضة ) .(11/428الشرح الكبري ) (7)
 مل أ عه يف الشرح الكبري. اللوسنيما بني   (8)
 (.11/428الشرح الكبري ) (9)
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َت نلعه الفساد  .(1)وبني غريه، ويش
ومل يلللللفكروا ، د يف الكلللللل ق بسللللللللللللللق تأهنل  زموا جبواة ال: وروى الرااعجت  ن اجلم ور

 .(2)خالاًا
 .(3)ودأباح احلعوى كالفواكه: قال صاحب امل فَّب 

وهو -أصلللح ما    ,ة حواار العواب و  اناويف  واة أخف الشلللحو  والدهان ملعاو 
 .(5)املنع: - (4)منصوصٌ 

 .(7)و ع  اجلواة ينبغج أْن جيوة االدهان هبا: (6)قال الرااعج
نن مل يلعر ا: قال الرونين  ,(8)صلللللللللللللور مل جيز أْن يطعم ا من الغنيمة هلو كان معو 

 .(9)ع ارسأ ؛غريهأو   ع  إطعام ا بشرايى 
: والثللاين .(10)اجلواة :أصللللللللللللللح للا او لله, ألكلللل ةاملللأكوللل    احليواان حبيف  واة ذو 

 .جيوة ذبح الغنل دون غريها: والثال  .املنع
لنه إدالف سلللللوى الكل اال بع من ؛  وةون رحلا ةاجمل  وخصلللللصللللله: قال ابن داود

وهو ملتضللللللللللللل  كال    .انت  .  (11)انن اضلللللللللللللطر و ب أْن جيوة قواًل واحًعا،  و قةهاحا ة  
 

 .(10/262(. والروضة )11/427الشرح الكبري لعرااعج ). و (17/436هناية املطعب ) (1)
 .(10/262ومثعه يف والروضة ) .(11/428الشرح الكبري ) (2)
إذا دخل اجليش دار احلرب اأصلللللللابوا ما يقكل من طعا   "(: 289 -3/288قال يف امل فب ) (3)

أو ااك ة أو حالوة واحتا وا إليه  اة نل أكعه من غري ضلللللللللللللمان... وهل جيوة نل الكل من غري 
حلا لة؟ ايله و  لان: أحلع لا: وهو قول أيب  عج بن أيب هريرة الننله ال جيوة... الثلاين: أنله جيوة وهو  

 ."اهر املفهب وهو قول أكثر أصحابناظ 
 (.4/279ال  ) (4)
 (.10/262(. والروضة )11/428وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (5)
 ب(./211) (6)
 .(10/262ومثعه يف الروضة ) .(11/428الشرح الكبري ) (7)
 (.10/262والروضة )(. 11/428وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (8)
ما اسلتصلحب لعزينة والفر ة كالف ود  "(: 13/228مل أ ع قوله يف حبر املفهب, بل قال ايه ) (9)

والنمور والبزاة املعللعة لالصللللللللللللللطيللاد، اال جيوة أن يععف للا من مللال أهعج احلرب، لهنللا غري مقترة يف 
 ."اجل اد، انن أطعم ا كان  سوًر  عي ا

 (.10/262(. والروضة )11/429الشرح الكبري لعرااعج )وهو املعتمع. انظر:   (10)
 .(126, وانظر: البسيد )مل أ ثر  ع  كتبه, ومل أ ع من نلل هفا اللول  نه (11)
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 .(1)أيضا الرونين
وأهللللللل اخلأمس  ع    الغللللللامنني (2)[لبليللللللة]ال اللللللب قيمللللللة العحل  ؛وحيلللللل  جيوة

 .(3)الصحيح
 (5)[أمكن]يشلللللللللللللري إىل ختصللللللللللللليص اخلالف ايما إذا   (4)وكال  الو يز: قال الرااعج

 .(7)(6)[ميكن] وإىل اللطع بعع  و وب الليمة إذا مل، السوق
وأنَّه ،  لفبحرنفج ااُث و ع  ضلللللمان ما نلص : الفبح مع التضلللللمنيواائعة إرحة  

 .(9)وذلك دون قيمة احليوان، ويرد اجلعع إىل املغنل، العحل خاصَّة (8)[قيمة] يضمن
 .يأف ل أنَّه لو مل نكعه مل يضمنه .(10)و عل الغزايل  ل اخلالف إذا أكل

فبح من للللا جيللللب رد ق  عللللعه إىل املغنل  وليس، إال مللللا يأقكللللل مع العحل ,ُثأَّ مللللا يللللأ
، ويسلتعمعه   ,(14)َدَرَقةأو    ,(13)كارا ءل  أو    ،حفايأو    ,(12)(11)[انًّ ءل ]له أْن يتخف من اجلعع  
وإن ،  وإن نلص لزمه أرءلللله،  لصللللنعةروال ءللللجي له إن ةاد  قيمته  ، اعَل ردَّه كفلك  عوا

 

النذا تبلا إرحت لا نل، اللع اختعو أصللللللللللللللحلابنلا هلل دعترب  "(: 13/227قلال يف حبر امللفهلب ) (1)
قول اجلم ور والظلللاهر من ملللفهلللب  احللللا لللة يف اسللللللللللللللتبلللاحت لللا أ  ال؟  ع  و  ني: أحلللع لللا: وهو 

الشلللللللااعج، أن احلا ة غري معتربة يف اسلللللللتباحت ا... والثاين: وهو قول أيب  عج بن أيب هريرة إهنل ال 
 ."يستبيحونه إال مع احلا ة

 ( بعون دنليد, ولعل الصحيح ما أتبتناه.لىقية(, ويف )ط(: )لنليةيف )ط(: ) (2)
 (.10/263(. والروضة )11/429لعرااعج )وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري  (3)
 (.193 -192الو يز ) (4)
 (, واملثبا من الشرح الكبري لعرااعج.مل ميكن(, ويف )و(: )مل يكنيف )ط(: ) (5)
 يف )ط(: )يكن(. (6)
 (.11/429الشرح الكبري ) (7)
 ما بني املعلواتني ساقد من )ط(. (8)
 (.10/263(. والروضة )11/429)انظر: الشرح الكبري لعرااعج   (9)
. وانظر:  "ولكن هلل يغر  من ذحب لا وأكلل من لا؟ ايله و  لان (: "7/32قلال يف الوسلللللللللللللليد ) (10)

 .(126البسيد )
 يف )و(: )ءيئا(. (11)
 (.13/241لسان العرب )  انظر: اللربة اخلََعَ. (12)
 (.5/293العني لعفراهيعي )  انظر:  سري النعل. (13)
 (.5/115العني لعفراهيعي )  انظر: درس من  عود. (14)
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 .(3)ما نلص (2)]وأرش[: (رضج    نه)قال الشااعج  ,(1)أ ردهاستعمعه لزمه 
، انن خالو ضلللللللم ن اجلعع، غريهأو    (4)[انً ءللللللل ]و ععه ،  وال جيوة ذحبه ل ل  ععه

 .ويف العحل و  ان
، وركوب العواب ،  كعبس الثياب ؛  وال جيوة االنتفاه بشلللللللجيى من الغنيمة غري الطعا 

، غريهأو  احتلاج إليله لربدى  (5)[ذاالن]، أدعو بعض ال يلانكملا لو ،  ه ال رةتل اعلل لزم عوا
سللللللللللب  عيه، يسللللللللللتأذن ااما : قال الرونين وجيوة أْن نذن له يف لبسلللللللللله رل رة ،  (6)وحتأ

 .(7)ُثأَّ يردها إىل املغنل، إال أْن يضطر إليه وال جيوة استعمال السعحة, لعحا ة ُثأَّ يرده
: أصللح ما   ,او  ان  نه  انن كان معه ما يغنيه،  العر احلا ة  ؛ر املأخوذعْ وأما اللَ 
 .(8)أنَّ له ذلك 
أنَّ ااملا  يأثبلا يلعه : نللل ااملا   ن احملللني؛ واةدمحوا  عيله الطعلا  (9)[قللَّ ]ولو 

وال ، اكتو مبلا معلك : ويلول ملن معله ملا يكفيله، ويلسللللللللللللللمله  ع  قلعر احللا لا  ،  عيله
  .(11)ذوي احلا ا   (10)[زاحلد]

مللا أخللفه من  (12)[ويصللللللللللللللرف]، ولو أراد أْن نكللل طعللا  نفسلللللللللللللللله: قللال الرااعج

 

 (.10/263(. والروضة )11/429وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (1)
واملثبا من حاءللللية النسللللخة )ط(, وهو املوااَ ملا سلللليأنلل اآلن من   يف النسللللختني: )وأصللللل(, (2)

 كال  الشااعج.
انن اسلت عكه اععيه قيمته وإن انتفع به اععيه ضلمانه (: "4/263نص  بارة الشلااعج يف ال  ) (3)

 ."تفاه وأ ر مثعه إن كان ملثعه أ رح؟ يرده وما نلصه االن
 بعون دنليد, ولعل الصحيح ما أتبتناه.( ىىىىايف )ط(: )ءيئا(, ويف )و(: ) (4)
 يف )و(: )انن(. (5)
 (.13/229حبر املفهب ) (6)
(. والروضلللللللللللللللللللة 429 -11/428هلللللفه الفلرة كع لللللا مو ودة يف الشللللللللللللللرح الكبري لعرااعج ) (7)
(10/262.) 
 (.10/263(. والروضة )11/430وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (8)
 يف )و(: )قال(. (9)
 ( بعون دنليد, ولعل الصحيح ما أتبتناه.ىزاحم يف )و(: )يزاحل(, ويف )ط(: ) (10)
 (.17/437هناية املطعب ) (11)
 يف )و(: )ويفرق(. (12)
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املنع ، كالضللللللللليو  (2)[لعغامن]إنَّ الطعا  مباح : قونلالضلللللللللية   إىل حا ةى أخرى (1)الطعا 
قللاللله ، متللا  كفللايتلله (4)[من ل]كلللٌّ   (3)[أخللفيلل ا]وحيلل   للاة الخللف ، كمللا يف الصللللللللللللللنو

تملللل دفلللاو  الرغبلللة  ,كفلللايتلللهقلللعر  : وقلللال الرااعج، (5)ااملللا  كملللا يف ،  (6)]والزهلللادة[وحيأ
للطع املسللللللللللللللااة بني  (9)[التزود] ونل  (8)(:قال يف الت فيب) ،لعحا ة (7)[املشللللللللللللللاهعين]

ه يقدى  نلللله إىل املغنل النص ق  عنا ولو أكللللل واحللللع اوق حللللا تلللله .أيللللعي ل ولو  ,(10)أنللللَّ
 الو  ني  اأظ رأ  حلمل متا هأو    ،لركوبه  اصللا عا اسللتظ ارًا  (11)[نيدابت]اسللتصللحب معه 

وأضلللللللللللاف به غريه من الغامنني اال ،  ولو أخف بعضللللللللللل ل اوق قعر حا ته،  نما  خفأنَّه ن
كَمن قعَّ  ؛  وأ واملضلليق   كلأ اآل انن اعل ضللم ن، وليس له أْن يضلليو أحع من غريهل  ,أبس

مرَّ حأكمه يف وقع  ؟ اهلأو   ايأنظر أهو  املٌ ، الضلللللللللللللليو اأكعه الطعا  املغصللللللللللللللوب إىل
ولو ،  دَّ بعله إىل املغنللغامنني من طعا  الغنيمة ءللللللللللليًئا رَ ولو أدعو بعض ا .(12)الغصلللللللللللب

افج و وب ، وبلج معه ءللللللللجٌي  ا أخفه من الطعا ، دخل بعض الغامنني دار ااسللللللللال 
انن أمكن دفرقته كما الأرق قا ، انن رده بعع اللسللللللللللللللمة، نعل: أصللللللللللللللح ا ,رد قه تالتة أقوال

أنله يأرد إىل  (13)]الصلللللللللللللليلعالين[اعن  لتفرق الغلامننيأو  وإْن مل ميأكن للعتله، الأرق ق ؛الغنيملة

 

 أ(./212) (1)
 يف )ط(: )لعغنائل(. (2)
 يف )ط(: )اأخف(. (3)
 يف )ط(: )من ما(. (4)
ومن ا قضللية ما يكون املأخوذ مباحا لعغامن  (: "11/433الكبري )نص  بارة الرااعج يف الشللرح ( 5)

غري  عوك أنله ال جيوة لله أال نكلل طعلامله، ويصللللللللللللللرف امللأخوذ إىل حلا لة أخرى بلعال من طعلامله،  
خبالف مثعه يف الزكاة، كما ال يتصللللللرف الضلللللليو ايما قع  إليه رلكل. ومن ا: قال ااما : إذا قل  

االةدحا  والتناةه  عيه،  ععه حتا يعه وقسلللللللمه  ع  احملتا ني  ع   الطعا  واسلللللللتشلللللللعر قائع اجلنع 
 ."ة أصحاب احلا ا  من معه ما يكفيهملعار احلا ا ، وله أن مينع من مزامح

 .الشرح الكبرييف النسختني: )والرهبة(, واملثبا من  (6)
 .الرااعج(, واملثبا من )و(, وهو املوااَ ملا ذكره الساهرينيف )ط(: ) (7)
 .(5/177, وهو يف الت فيب لعبغوي )الشرح الكبريةندة من  اللوسنيما بني   (8)
 ., والت فيب لعبغويلعرااعج(, واملثبا من الشرح الكبري ال دديف النسختني: ) (9)
 (.4/277ال  ) (10)
 (.دابتان يف النسختني: ) (11)
 .ب(, من نسخة املتحو )ط( -/أ247اجملعع الرابع, لوحة ) (12)
 يف النسختني: )بعض ل(, واملثبا من الشرح الكبري. (13)
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وإمنا هفا يف أربعة ، إخراج اخلمس منه  كن: وقال، وخطَّأه ااما ،  (1)سلللللللللللل ل  املصللللللللللللاا
 .(4)وهو املنصوص، ال جيب رده: (3)[أنه] والثاين .(2)المخاس

وإْن كانا يع إرحة يف ،  عيه يف دار ااسلللال  يَع م عكى كونأ يعه  دو :  قال املاوردي
أَمعق ك : البنعنيرجقال ، (5)دار احلرب 

 .(6)وخرو ه من دار احلرب هو امل
ر ؛  دون اللعيل الفي ال يأباىل به  ,أنه جيب رد الكثري الفي له قيمة:  والثال  َكك سللللَ
 .(9)يف املخايل (8)(7)]الَْدبان[اخلبز وبلان 
 ع    اللطع بله و وب الرد إذا محلل من الطعلا  ملا يغعلب ىاللفي أر : ااملا وقلال 

وأن اخلالف ، ل منه ءللجي  نع االنفصللال من دار احلرب ضلل فالظن مع السللري العائل أنه ي
 .(10)اادفَ بلايأ ءجيى منه ال يبعع إنفاقه كعه يف دار احلرب  املأخوذإذا كان 

ََ اجليش ملعد بعلع انلضلللللللللللللللاي ولو   ا لل نل التبسللللللللللللللد يف الطعلا  اللتلال واحليلاةةحل
 .(12)ال: أصح ما ,و  ان ايه ,(11)[؟كاجليش]

اعو ، افج دار احلرب اليت يعز اي ا الطعا  لعمسلعمني ؛وأما  ل التبسلد يف الطعا 

 

 .(10/263. وانظر: الروضة )(331 -11/330الشرح الكبري ) (1)
 (.17/443هناية املطعب ) (2)
 ما بني املعلواتني ساقد من )ط(. (3)
 (.4/277ال  ) (4)
 (.14/170احلاوي ) (5)
 (.16/462كفاية النبيه )  (6)
 (.17/442يف )ط(: )اللبان(, واملثبا من )و(, وهو املوااَ ملا ذكره ااما  يف الن اية ) (7)
  :الدبان: مجع دنب: وهو ما ُتشللللل من سلللليلان اللمح والشللللعري بعع درسلللله دععفه املاءللللية. انظر  (8)

 (.1/82املعرل الوسيد )
طعي للا, إخالي: أنبتلله نللا, ويف نص نوادر   أخع    املللاءلللللللللللللليللة,"(: 18/17يف اتج العروس ) (9)

. واخلال:  " أ.هلللللللل الرض: كثر خالها. نلعه اجلوهري العحياين: أنبا نا ما أتكل من اخلع . وأخعا
 (.2/25ملاييس العغة )  انظر:  احلشيش.

وأان أقول: إن محلل الغلاةي من الطعلا  ملا يغعلب "(, ونص  بلاردله: 17/442ة املطعلب )هنلايل  (10)
ا فا  مع السلري العائل ودواصلل التناقل أنه يفضلل منه ءلجي  نع االدصلال بعار ااسلال ،  ع  الظن  

 ."مردود، وليس له حكل الفضال 
 ( بعون دنليد, ولعل الصحيح ما أتبتناه.سكالحى(, ويف )ط(: )كاجلنسيف )ط(: ) (11)
 (.264 -10/263)(. والروضة 11/460وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (12)
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 .(2)(1)ورأى ااما  اللطع به، جيوة: أحع ا ,و عوا هبا سوقًا ومتكنوا من الشراي او  ان
ارجلولو كللان  والشللللللللللللللراي  ]وكللانوا ال ميتنعون من البيع  نللةمعنللا مأ للادَ  مللا للة من الكفللَّ

 .(6)االظ ر و وب الكو  ن أطعمة املغنل من املسعمني (5)[يطرق ل] (4)َمن (3)[مع
 اليت يلطن لا (8)[والبالد] إىل دار ااسللللللللللللللال  (7)[معزيلة]دنر امل لادنني  كندوإن مل 
ة  ,كللعار ااسللللللللللللللال  ايمللا حنن ايلله  ؛وهج يف قبضللللللللللللللللة املسللللللللللللللعمني، الع للعأو  أهللل الللف قمللَّ

 .من الشراي من ل (9)[لعتمكن]
 ،ولللو خللرج املسللللللللللللللللعللمللون مللن دار احلللرب وانللتلل للوا إىل  للمللران دار ااسللللللللللللللللال 

ا   ،وإن مل يللنللتلل للوا إىل الللعللمللران .(10)ومتللكللنللوا مللن الشللللللللللللللللراي مل جيللز الللتللبسللللللللللللللللد قللطللعلللللللً
 ايمللللللا إذا  كس الو  ني املتلللللللعمني، او  للللللانإىل  مران ميكن ايلللللله الشللللللللللللللراي أو  
 .(12)اجلواة -(11)وبه أ اب الرونين-والءبه هنا ، و عوا سوقًا يف دار احلرب  

 

 (.17/441هناية املطعب ) (1)
 (.10/264(. والروضة )11/431انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (2)
 يف )و(: )والشرائع(. (3)
 ب(./212) (4)
 يف )و(: )دطرق ل(. (5)
 (.10/264(. والروضة )11/431انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (6)
. ويف الشلللللللللللرح الكبري  : )مضلللللللللللااة(كعمة  (10/264والروضلللللللللللة )( 17/441يف هناية املطعب ) (7)
 )رمحه  (. (: )معزية(, كما ذكر اللمويل11/431)
 يف )و(: )والبال(. (8)
(. والشللللللللللللللرح الكبري  17/441واملثبلا من )و(, وانظر: هنلايلة املطعلب ) ,يف )ط(: )لعتمكني( (9)
 .(16/461(. وكفاية النبيه )10/264(. والروضة )11/431)
 (.10/264(. والروضة )11/431وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (10)
وإذا خرج املسللللللللللعمون من دار احلرب ومع ل من "(: 13/229قال الرونين يف حبر املفهب ) (11)

بللان ملا أخلفوه من طعلام ل افج و وب رده إيل املغنل قوالن: أحلع لا: نص  عيله هلاهنلا أن  عي ل  
واللول الثاين:... ال رده إيل املغنل الردفاه احلا ة، انن اسللللت عكوه كان  سللللوًر  عيه من سلللل ام ل. 

 ."يعزم ل رده
 (.10/264الروضة )وهو املعتمع. انظر:   (12)
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ٌ:فرٌع
 ،بيعله منلهيأو  ،الععو لغري الغلامننيأو  أْن يألرض ملا أخلفه من الطعلا  ليس لعغلامن

، ملغنل اىلإوإن َاضل  ن حا ته ءجي رده   (1)(اعع  من أخفه رده إىل املغنل ؛وإن اعل)
ا  , (3)[املل ض]وكللللان  ع  قللللعر كفللللايللللة ؛ منلللله (2)[ر لللله وأ  خر]وإن أقرضللللللللللللللللله غللللامنللللً

ا  (4)(املل ضو )  (6)[وإذا]، ال يصللللح :أحع ا  ,(5)(و  انا؛ )من أهل االسللللتحلاق أيضللللً
هو : ابن داودوقال  .(8)الغزايلو  (7)وصلللللللحَّحهأ ااما ، صلللللللار يف يعه اكأنه أخفه بنفسللللللله

 .إْن صللللللللللللللح  (10)»ال رر يف دار احلرب«: ( عيله السللللللللللللللال )و عيله محعوا قولله ، (9)القيس
، (13)والغزايل (12)و ع  هفا قال ااما ،  أنَّه يصللللللح:  -  (11)وهو املنصللللللوص-وأصللللللح ما  

 

 (.10/265(. والروضة )11/432ةندة من الشرح الكبري ) اللوسنيما بني   (1)
 يف )ط(: )أ زأ ور ه(. (2)
 .(: )امللبوض(طيف ) (3)
 ةندة من احمللَ. اللوسنيما بني   (4)
 (.10/265(. والروضة )11/432ةندة من الشرح الكبري ) اللوسنيما بني   (5)
 يف )و(: )انذا(. (6)
 (.17/443هناية املطعب ) (7)
 (.7/35الوسيد ) (8)
وذكر الصليعالين وغريه ان االقرار يتععَ لثبو  اختصلاصله به  (: "129قال الغزايل يف البسليد ) (9)

طعللا  املغنل ان و للع اللان و للع من طعللا  املغنل  حبكل اليللع افللائللعدلله ان يطللالللب برده او رد مثعلله يف 
ته مبثلى من َ اليع يف املعك والليمة ومطالبءللليئا اال ءلللجي  عيه الن حَ اليع ال يضلللمن رلليمة كح

 .ة ملمعوك بغري املمعوك وهو  تنع"خاص معكه ملابع
هل رلعر ني  لعبي لج، بعفظ: )ال رر بني أهل احلرب(, رب: بيع العر  معراة السللللللللللنن واآلاثر( 10)

ليس "(: 7/359. قال الشللللللللللللللااعج يف اال  )5440( رقل احلعي : 48 -7/47يف أرض احلرب )
 ."بثابا اال حرة ايه

 (.278 -4/277انظر: ال  ) (11)
 (.439 -17/438هناية املطعب ) (12)
لو أخف طعاما ُث أقرضلللللللللللله واحعا من الغامنني االصللللللللللللحيح أنه "(: 7/35قال يف الوسلللللللللللليد ) (13)

كمناولة الضلللللللليفان بعضلللللللل ل بعضللللللللا وكأن املسللللللللتلرض هو اآلخف اال يطالب برده وايه و ه أنه قع 
اختص به أوال ايصللللللللللللللح هفا اللرض ح؟ يطالبه مبثعه من طعا  املغنل ما داموا يف دار احلرب انن مل 

 وإذا أخف ُث أقرض غامنا  خر"(: 2/193, وقال يف الو يز )"ع من طعا  املغنل ءلللللللللللللليئا اال طعبةجي
نه ال يطالبه وكأن  اعه أن يطالبه مبثعه من املغنل ما داموا يف احلرب وال يطالبه من خاص معكه وقيل إ

 .(130 -129. وانظر: البسيد )املستلرض أخفه"
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يف دار  املللا دامللل  بطعلللا  مثعللله من طعلللا  الغنيملللة (2)[رللرض]يطلللالبللله  :(1)الرااعج اتبعلللهو 
َق ، احلرب  مل جيلع من طعلا  الغنيملة ءلللللللللللللليئًلا اال أو  من لا االنن خر ل ،  رملردود ايصللللللللللللللري أح
 .(3) عيه من خالص ماله مل يكن له أخفه ولو ردق ، مطالبة

 (5)[ ن]ااسللللللللللللللال  انلطعلللا حلوق الغلللامنني  (4)[دار] وإذا دخال: قلللال الرااعج
 .انت  . (7)ااما  ع   (6)[رضستلامل]اريد ، أطعمة املغنل

ا ايطالبه به من   ,منثوقياس هفا أنَّه ال يطالبه يف البيع رل إال إذا كان طعاًما أيضلللللللللً
 .طعا  الغنيمة يف دار احلرب خاصة

ه قلللللال  لو ره من غريه يف بالد العلللللعو: وحك  ابن داود  ن الشلللللللللللللللللللااعج أنلللللَّ
لنله  ليملة,اليعين : قعلا: قلال .و عيله داعأ الثمن، ويف احلليللة ليس ذللك بيع،  (9)(8) لاة

 .البعل بعع خرو ه من دار احلرب  دوهفا يلتضج أنه ير ، ليس ببيع

 

افيه و  ان: أحع ا: أن لعملرض مطالبة املسلللللللللتلرض  (: "11/432قال يف الشلللللللللرح الكبري ) (1)
لنله إذا أخلف صلللللللللللللللار أحَ بله، ومل دزل يلعه  نله إال ببلعل.  بعينله، أو مبثعله ملا داملا يف دار احلرب؛

والثاين: وهو الفي ذكره الشلللللليب أبو حامع: أنه ال مطالبة، وال يعزمه الرد؛ لن املسللللللتلرض من أهل 
االسلتحلاق. وأيضلا انذا حصلل يف يعه، اكأنه أخفه بنفسله. والو ه الثاين أصلح  نع ااما ، ونظل  

". وقال النووي هل، وحكوه  ن نصلللله يف سللللري الواقعيبه قال أكثر الكتاب يلتضللللج در يح الول، و 
الصللللللللحيح  نع اجلم ور وهو املنصللللللللوص: أن لعملرض مطالبة املل ض  (: "10/265يف الروضللللللللة )

 ."بعينه أو مبثعه من املغنل، ال من خالص ماله
 يف )ط(: )رلفرض(. (2)
 (.17/468)(. وهناية املطعب 4/277انظر: ال  ) (3)
 ما بني املعلواتني ساقد من )ط(. (4)
 يف )ط(: ) ع (. (5)
 .الرااعج(, واملثبا من )و(, وهو املوااَ ملا ذكره املل ضيف )ط(: ) (6)
. وحنوه يف الروضلللة "لو ه الول إذا دخعوا...و ع  ا"(, حي  قال:  11/432لشلللرح الكبري )ا (7)
(10/265). 
 (.4/278ال  ) (8)
ذا  رى بيع صلللللللللاه بصلللللللللاه مثال من طعا  املغنل اال  إ اأما"(: 130قال الغزايل يف البسللللللللليد ) (9)

ينعلع البيع اذ ال متعك والصلللللحيح انه ال حكل له كما يف اللرض  ع  الظاهر وقطع الصللللليعالين يف 
 .قراض أبتبا  احلكل وهو دناقض..."البيع رلبطالن ويف اال
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 .(2)هس نفلكان بعنما   (1)[امبصحت ]إذا قعنا : وقال اللاضج الطربي
ينبين  ع  أنَّ  ؛ض  ض يف يع امللدار ااسلللللللللال  وقع بلج  ني املسلللللللللتلرَ  ولو دخال

، نعل: قعنا إن ؟الباقج من طعا  الغنيمة بعع دخول دار ااسلللللال  هل جيب ردته إىل املغنل
]وإال اال ءللللللللللللللجي  عيله, ردَّه إليله ؛ا تبلارًا (3)[لرضلع ]النن  ععنلا ، ال: وإن قعنلا، ردَّه إليله
، أمكنإن   (4)املسللللللللللتلرض إليه[  دجيب رد الفاضللللللللللل من الطعا  إىل املغنل لز  ر   :وإذا قعنا

س اخلمس هااما  يصللللللللرا  أنق : انن مل ميكن اعن الصلللللللليعالين وجيعل كأن الغامنني ،  إىل مخأ
 .(7)وعق وضأ ، غريه أنَّ حأكمه حأكل الفجي (6)و ن .(5)أ رضوا  نه

ال أبس به  ع  قول : قال ااما   ؛صللللللللللا ني منهبولو ره صللللللللللاً ا من طعا  املغنل 
وايله نظر لتحرمي العلود ، وهلفا يلتضللللللللللللللج اجلواة،  (8)وهو دبلادل ال دبلايع، صللللللللللللللحلة البيع

اعو أ طاه املشلللل ي ،  صللللاهى واحعبوليس له مطالبته إال ،  الفاسللللعة  ع  َمن  عل اسللللادها
 .(9)اايثارو  لف موٌل  ع  البالزائع : قال ااما  ؛صا ني

 

 )بصحت ا(.يف )ط(:   (1)
 (.918التععيلة ) (2)
 يف )و(: )اللرض(. (3)
 ما بني املعلواتني ساقد من )ط(. (4)
 (.17/439هناية املطعب ) (5)
 أ(./213) (6)
 (.10/265(. والروضة )11/432انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (7)
 (.17/440هناية املطعب ) (8)
(. والروضلللللللللللللة  433 -11/432ج )الكبري لعرااع. وانظر: الشلللللللللللللرح  (17/441هناية املطعب ) (9)
(10/265). 
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الغللامنني   (1)[نم]اَمن أ رض ، سُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّروضٌاحل ٌابإللراضٌ:للغنيمُّةٌاحلمكمٌالثُّاي
عكأ مالكى را راض وال يزول م، ه من ا إذا كان قبل اللسلللللمةسللللللد حلق   ؛الرءلللللعاي  ن ا

عك رالغتنا :   ع  قولنا  ,إال يف هفه املسللللللللللألة ويألسللللللللللل املال  .ص طاكأنه مل،  الغنيمة متأ
ا وقال يف ،  (4)يف الغاية والشلللللليب  (3)ودبعه الرااعج،  (2)يف موضللللللع كفا قاله ااما ،  أمخاسللللللً

عرض]ير ع نصلللللللللللللليلب : موضللللللللللللللعى  خر
أ
وذكر ، إىل بليلة الغلامنني دون أهلل اخلأمس (5)[امل

 .(7)وهفا رواه الرااعج و ً ا ,(6)احتمااًل  خر يف ر و ه إىل أهل اخلأمس خاصة
علللك : أظ رهلللا: وقيلللل أقوال، ايللله تالتلللة أو للله؟ ميعلللك الغلللامنون الغنيملللة وبَ  أهنلللا متأ
انن أ رض  ن ا مل  ؛أنه موقوف:  والثال   .أهنل معكوها رالسلتيالي:  واثني ا  .(8)رللسلمة
وإن بليا إىل أْن اقتسللللللللللللللموها رن أهنل معكوها ، دعفا قبل اللسللللللللللللللمة  وكفا إنْ ، ميعك ا

 .رالستيالي
 أنَّ حصلللة كلَّ واحع من الغامنني  ع  التعيني رللسلللمة  يتبني وال نلول: ااما قال 

أهنل معكوا الغنائل   (10)[دبيلقنقا]إذا اقتسلللموا :  (9)[نلول]لكن   ,صلللار  معًكا له رالسلللتيالي
تبني رللسلمة أنَّ كل يوايه و ٌه غريب أنه  ، ُثأَّ رللسلمة دتميز احلصلص،  أواًل مأعًكا ءلائًعا

 .(11)واحعى معَك حصته  ع  التعيني
 

 يف )ط(: ) ن(. (1)
 (.17/509هناية املطعب ) (2)
 .(10/266. وانظر: الروضة )(11/435الشرح الكبري ) (3)
ومن أ رض بعع إاراة اخلمس والسلعب مل يسللد سل مه إال "(: 7/198قال الشليب يف الغاية ) (4)

اسلللتبع ااما  رااراة مل يسللللد, وإن أارةه بطعب الغامنني أتكع     ع  قول بعيع, وقال ااما : إن 
حلوق ل, انن قعنا رملفهب صلللللار املعرض كمن مل يكن ايخمس سللللل مه مع الغنائل ودصلللللرف أربعة 
المخاس إىل الغامنني, وإن قعنا رللول البعيع ظ ر أن يصلللللللرف سللللللل مه مصلللللللرف اخلمس, وإن قالوا  

افج سللللللللللللللوط سللللللللللللل مه و  ان, وإن أ رض مجيع الغامنني  ن اخ ان الغنيمة تن أ رض بعضللللللللللللل ل 
 ."س ماهنل سلطا  نع الكثرين وصراا مصرف اخلمس

 يف )و(: )امللبوض(. (5)
 (.510 -17/509هناية املطعب ) (6)
 (..7/36(. والوسيد )17/510هناية املطعب )  :. وانظر:  (11/435الشرح الكبري ) (7)
 (.10/267(. والروضة )11/436وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (8)
 يف )و(: )يلول(. (9)
 ( بعون دنليد.ىىىىايف )ط(: )بيننا(, ويف )و(: ) (10)
 (.17/508هناية املطعب ) (11)
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افج صلللللللللللحة إ راضللللللللللله ،  رَض  ن اأُثأَّ   ,"اخ  أ الغنيمة":  (1)]أحعهل[ولو قال 
 .(2)أنه ال يصح :أءب  ما، و  ان

صللللللللح  ع  الصللللللللحيح    ؛اأ رض المخاس الربعة بععأ  لسللللللللليرة اخلمس ومل اولو أ
 .(4)(3)املنصوص

أرى ختصللليص الو ه الخري مبا إذا اسلللتلسلللل الغامنون ااما  دومنا إذا : وقال ااما 
 .(5)استبعَّ  اراة اخلمس

يلتضللللللللللللللج أنَّ الو له  لاريلة يف م علك كللل   (6)الغزايلو وا عل أنَّ ظلاهر كال  ااملا  
 .ويف مع ك مجيع ل، واحع من الغامنني

عك رنلضللللللللللللللاي يف أنَّ  (8)[قولني]  (7)كر مجا ٌة من ل صللللللللللللللاحب التنبيهوذ  الغنيمة متأ
 نلع  (10)وهو يلتضللللللللللللللج اجلز  حبصللللللللللللللولله ؟(9)]انلضللللللللللللللائله[مبررد أو  وحيلاةة امللال احلرب 

 .(12)من غري دوقو  ع  قسمة (11)و ود ا

 

 ولعل الصحيح ما أتبتناه. يف النسختني: )أحع ا(, (1)
 (.10/266(. والروضة )11/434وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (2)
 (.509 -17/508هناية املطعب ) (3)
 (.10/266(. والروضة )11/434وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (4)
 (.17/509هناية املطعب ) (5)
 (.7/36)انظر: الوسيد   (6)
 (.235التنبيه ) (7)
 يف )ط(: )قوالن(. (8)
, ولعل امللصلود: )انلضلاي اللتال(, ولو قال: )انلضلائ ا(؛ لعاد الضلمري إىل يف النسلختنيهكفا  (9)

 .احلرب
 أي: التمعك. (10)
 أي: انلضاي احلرب وحياةة املال. (11)
 ب(./213) (12)
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، ثبللاأ بلله حَ التمعللك دون امل عللك يحكيللا للا ايمللا  (4)(3)وسللللللللللللللعيل (2)(1)واحملللامعج
ذلك خالٌف يف حصلول وحيصلل من ،  وملتضلاه اللطع بثبو  حَ التمعك  نع و ود ا

وهلفا كعله ميكن رده إىل الو له ،  (5)يف الزكلاة  وقلع حكلاه الللاضللللللللللللللج، امل علك  نلع و ود لا
 .املتلعمة

عللك   ؛وملا قلالله اآلخرون، يف م علك مجيع الغلامنني ؛ملا قلالله الولون :وقلع يأللال يف م 
كتللاب  وابن الصللللللللللللللبللاغ يف   (7)البنللعنيرجو  (6)وهو ظللاهر كال  املللاوردي، كللل واحللع من ل

كان ءللللللللللليًئا واحًعا ال   وكال  املاوردي يف موضلللللللللللع  خر يلتضلللللللللللج أنَّ املغنو  إذا  .(8)الزكاة
 .وإال اال، عَك كلت واحعى نصيبه منه رالغتنا مَ  ؛ةراايتبعض را

الثالتة ،  سلللللللللللتة أو ه ؛-إذا مل يليع بعضللللللللللله ببعض-وحيصلللللللللللل من هفا االختالف  
لكل واحع إال وال حيصللللللل ،  رالنلضللللللاي واحلياةةحصللللللول امل عك لعر ة : والرابع،  املتلعمة
وإْن ، حصلوله لعر ة هبما وال حيصلل لكل واحعى إال رختيار التمعك : اخلامس  .رللسلمة

معَك كل واحع حصلللته  ؛إْن كان املغنو  ءللليًئا واحًعا ال يترزأ: السلللادس  .وقعا اللسلللمة
 .رالغتنا 

كالم ل دصللللللللريٌح أبنَّ الغامنني يف  : الال،  لكن الرااعج ردَّ كال  بعضلللللللل ل إىل بعض
 ؛وإذا كلان كلفللك ، هعكل م ؛اخ  أ نصللللللللللللللييب من لا: اَمن قلال من ل وإْن مل ميعكوا الغنيملة

 

دعمف له  , أمحع بن  مع بن أمحع بن احملامعج الضلليب, دفله  ع  الشلليب أيب حامع   ,( أبو احلسللن1)
سلللللري أ ال  النبالي لعفهيب  انظر:  دويف سلللللنة مخس  شلللللرة وأربع مائة. , أبو بكر اخلطيب، وروى  نه

 (.4/48وطبلا  الشااعية الكربى لعسبكج ) .(405 -17/403)
 .(16/478كفاية النبيه )(. وانظر:  946) امللنع يف الفله لعمحامعج (2)
دفله هبا  ع    ( أبو الفتح, سللعيل بن أيوب بن سللعيل الراةي, ولع سللنة نيو وسللتني وتالث مائة,3)

ودويف سلللللنة اربعمائة  ,التععيلة وملا دويف الشللللليب أبو حامع درس مكانه  هو عَ  ن, الشللللليب أيب حامع 
طبلا  الشللااعية الكربى لعسللبكج  و  (.17/645) سللري أ ال  النبالي لعفهيبانظر:   وسللبع واربعني.

 (.1/126(. وطبلا  الشااعية البن قاضج ء بة )4/388)
ومن أسلللللللد حله من الغنيمة قبل اختيار التمعك سلللللللد (: "224قال سللللللعيل يف )ااءللللللارة( ) (4)

 ."حله من ا
 (.16/479كفاية النبيه )  (5)
 (.77 -18/76(, )14/161(, )14/159(, )8/422(, )8/425انظر: احلاوي ) (6)
 (.16/480كفاية النبيه )  (7)
 (.774, 754 -753انظر: الشامل ) (8)
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 .اختيار التمعك   (1)]لتضللللللللللللللمن ا[ رب ْ  تأ اوإمنا  ، ااال تبار رختيار التمعك ال رللسللللللللللللللمة
ولإلملا  أْن  .ال يصللللللللللللللح اال راض بعلعه ؛أنله إذا اختلار الغنيملة ويتلأيلع هلفا رلو له اآلي

: وحينئف انذا قعنا، ص بعضل ل ببعض النواه وبعض ال يانختاي، لكت حتَ يلسلم ا قسلمة 
 (2)[لب  قَ و ] إذا رضلللج الغامن رللسلللمة ما  وهو ؛يريع به يف الغالب  ؛امل عك يسلللتلر رللسلللمة

ا إذا أ رض وردَّ ، مللا  يَّنلله للله اامللا  وقللع حك  البغوي ، اينبغج أْن جيوة للله ذلللك  ؛اللأمللَّ
 ؛أارد لكل طائفةى ءلللللللليًئا مععوًماأو  والنصللللللللباي  مسإذا أارد ااما  اخلأ : اخلالف ايه الال

 .انت  . (4)(3)ال: أصح ما، افج معك ل قبل اختيار التمعك و  ان
 .وهفا يلتضج رد الو ه الثاين واخلامس إىل ءجيى واحع

 

 يف النسختني: )ليضمن ا(, واملثبا من الشرح الكبري. (1)
 يف )ط(: )وقي ل(. (2)
 (.11/437الشرح الكبري ) (3)
 (.5/172الت فيب ) (4)
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ٌ:فرلان
، يصللح:  أحع ا ,الوالن ؛وهباأ نصللييب من الغامنني: قال أحع الغامننيلو   :الول

، صللللح أنه إْن أراد ااسلللللاط:  واثني ما  .(1)وصللللحَّحهأ ابن الصللللباغ،  ويكون إسلللللاطًا حلله
 .(2)ور ََّحهأ الرااعج، وإْن أراد التََّمعتك مل يصح

انْن كان اختار التََّمعتك   لو رَه واحٌع حصلته قبل اللسلمة:  قال ابنأ الصلباغ:  الثاين
وقال ، يصلللح إْن كان مععوًما: قاقال أبو إسلللح  ؛ط ه  (4)وإْن مل ,(3)إْن كان مععوًما  صلللح

وهفا خمالٌو ملا دلع  أنَّ املعك يتوقو  ع   .(5)لنَّ معكه مل يسللللللتلرَّ ؛  ال يصللللللح:   خرون
 .انن الو  ني متفلان  ع  امل عك  االختيار يف حَ اآلحاد قطًعا

 

 (.1162الشامل ) (1)
 .(10/266الروضة ). و (12/216البيان )وهو املعتمع. وانظر:   (11/433الشرح الكبري ) (2)
 (.1162الشامل ) (3)
 أ(./214) (4)
 (.16/480وكفاية النبيه ) .(12/217البيان ) (5)
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 .فٌاملم ِرضٌوامل مَرضٌلنه (1)[فٌالنظر]ٌفصلٌ 
أنه :  أصللللللللللللللح ما  ,(2)اعو أ رَض الغامنون مجيع ل  ن الغنيمة او  ان،  ضاملعر   أمَّا
، و أ ل املتأخر امردبأو    ,إذا أ رضلللللللوا داعًة واحعة وجيوة أْن يكوَن  ع ما ما  ,(3)يصلللللللح

ا إذا  أ  بطللل إ راض اجلميع كمللا ي: وجيوة أْن يألللال، رملتللأخرعَل ايروة أْن طتصَّ املنع أمللَّ
اننه ال يعز  قضلللاي ]، يناآلخرَ   حعجنس أبا  أحعه ناأو   اجملت عين يف تالتةتعى أحع  قإذا ا

 .(5)و  ان افج و وب قضائ ما ى رالتنني يف صالدنيعولو اقت ,(4)[هفه الصالة
أظ ر ا   ,افج صلللللحة إ راضللللل ل و  ان  ولو أ رض مجيع أهل اللرىب  ن سللللل م ل

 .(6)نعل:  نع ااما 
 .(7) ل إ راضايرض فلو أربعة أمخاس اخلمس اال يأ وأمَّا مستح

 .(8)س يصح إ راضهعَ واحملرور  عيه رلفَ 
ولعل الظاهر أنه ، يف صلللللحة إ راضللللله دردد: قال ااما   ؛ةفوأمَّا احملرور  عيه رلسلللللَّ 

 .(11)(10)(9)(وال حَ التََّمعتك ) ليس له إسلاط امل عك 
 .(12)اال ينفف قطًعا ؛ميعك  :أمَّا إذا قعنا، وهفا  ع  قولنا بعع  م عكه: قال الغزايل

 

 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (1)
 (.8/76(. وهناية احملتاج )7/36)انظر: الوسيد   (2)
 (.10/266(. والروضة )11/434وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (3)
 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (4)
 (.2/156(. والشرح الكبري )1/65انظر: البيان لععمراين ) (5)
حلوق ل، ا ل دسلللد حلوق ل؟ الظ ر انذا أ رضللوا  ن  (: "17/511قال يف هناية املطعب ) (6)

. وانظر:  "ل را راض قبل اللسللللللللللمة كالغامننيأهنا ال دسلللللللللللد... وميكن أن يلال: دسلللللللللللد حلوق 
 .(10/266(. والروضة )11/434الشرح الكبري لعرااعج )

 (.10/266(. والروضة )11/434انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (7)
 (.10/266(. والروضة )11/435انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (8)
 مل أ عه يف هناية املطعب. اللوسنيما بني   (9)
 (.17/517هناية املطعب ) (10)
(. والروضلللللللة 11/435وهو الفي اسلللللللتظ ر الرااعج والنووي. انظر: الشلللللللرح الكبري لعرااعج ) (11)
(10/267.) 
 .(133البسيد ) (12)
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 .انت  . (1)صح إ راضه ؛اعو رءَع قبل اللسمة وانفلَّ احلرر  نه: قال ااما 
ويعرض ،  اضللللللب إال أْن يبعا قبل اللسللللللمة رءلللللليعوال يصللللللح إ راض الصلللللليب  ن الر 

ال م عك  :وإْن قعنا  (3)وال يصح إ راضأ وليه  ن حله،  حينئف  (2)[إ راضه]ايصح  ،  حينئف
إسلللللللاطه إذا رأى املصللللللعحة  ويلع انن ل،  (4)]املنفعة[ إمنا له حَ التََّمعتك خبالف حَو ،  له
 .ايه

 .(5)ويصح إ راضأ سيعه  نه  ع  الصحيح، وال يصح إ راض العبع  ن رضخه
ا و كن راض  أنَّ أصلللللحاب الرضلللللب الكامعني إذا أ رضلللللوا كع لوأءلللللار ااما  إىل 

 .وليس بواضح .(6)ايكون ايه اخلالف، الغامنني كع ل  ن أربعة أمخاس الغنيمة
 ع  ما ذكره  -أصلللللللللح ما    , ن السلللللللللعب و  ان (7)[لداللا]ويف صلللللللللحة إ راض 

  .(8)أنه ال يصح: -النووي
وهو ،  (9)وءللللللللللللللب  ملا ااملا  رخلالف يف صللللللللللللللحلة إ راض كلل الغلامنني  ن الغنيملة

 .يلتضج دصحيح صحة اا راض
وقع دلع  ، ا و مفارق الغنيمة من السلللللللل ل والرضللللللللب والسللللللللعب  ؛ض  نهوأمَّا املعرَ 

 .(10)حكمه

 

 (.17/517هناية املطعب ) (1)
 يف )و(: )اغراضه(. (2)
 (.10/267(. والروضة )11/435وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (3)
 يف )و(: )الشفعة(. (4)
 (.10/267(. والروضة )11/435وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (5)
ني جبمعت ل لو  و ا ظ ر اختالف أصللللللللللللحابنا ايه أن الغامن(: "17/510قال يف هناية املطعب ) (6)

أ رضلللوا، ا ل يصلللح إ راضللل ل أ  ال؟ االفي ذهب إليه احملللون أنه دسللللد حصلللصللل ل   راضللل ل،  
وينعكس الربعة المخاس  ع  مصلارف اخلمس، ودتوةه  عي ا. ومن أصلحابنا من قال: إذا أ رضلوا  

 ." راض ل ءجي من حلوق ل يف املغنلجبمعت ل، مل يسلد  
 ( بعون دنليد.القاىل(: )و(, ويف )اللابليف )ط(: ) (7)
 .(11/435. وانظر: الشرح الكبري لعرااعج )(10/267روضة الطالبني ) (8)
 (.511 -17/510هناية املطعب ) (9)
 (.7/37الوسيد )  :انظر (10)
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ٌفصلٌ 
ٌ:يتفرعٌللىٌأقوالٌامِللكٌمسائل

 (2)والغزايل (1)الللع أطعَ اامللا  الغنيمللةإذا سللللللللللللللرق أحللعأ الغللامنني مللااًل من  :الوىل
أنه :  أصح ا  ,(4)املال املش ك أو ه  (3)وقع مرَّ أنَّ يف سرقة، اللول أبنه سرقةأ مالى مش ك

 .أنه إْن سلللللرَق نصلللللاًر من حصلللللة ءلللللريكة قأطع:  (7)[واثني ا] .(6)ايه مطعًلا (5)[قطع]ال 
إْن مل يكن املال :  ورابع ا .ءلريكه قأطعب يإْن سلرق مجيع نصليبه ونصلاًر من نصل :  واثلث ا

أو   وإْن كان قاباًل نا كما لو سللللللللللللرق دينارًا، ااحلأكل كما يف الو ه الثاين قاباًل لعلسللللللللللللمة
و ع  رقج الو ه يأنظر ، ال قطع هنا قطًعا اَلوَّل, اعع  طعقأ  وهو بين ما مناصلللفةً ،  ربًعا

 .(8)أنه ال يألطع: أصح ما، او  ان ؛ ةانْن وأ ع هنا ما يلتضج اللطع 
سللللللواي كان ،  وجيري هفا احلكل ايما إذا كان السللللللارق يسللللللتحَ الرضللللللب يف الغنيمة

 .(9)بععهاأو  وسواٌي كان ذلك قبل اللسمة،  بًعاأو  ذميًّا حرًّاأو  مسعًما
َص   ه ة رااوقطع ايما إذا سلللللللللرق قبل إ،  اخلمس ةراابعع إ مبا  اخلالفوالرااعج خصلللللللللَّ

مل  اخلمس ةراا الغامنني من مال الغنيمة قبل إإذا سلللللللللللللرق أحعأ : الال، بعع  و وب اللطع
ا؛  بللًعاأو  يألطع حرًّا كللان االويف الربعللة ، لنَّ للله يف اخلمس حلللًّ  ةوإْن أأار ، مخللاس حلللًّ

وإْن سللللرق من المخاس الربعة انْن سللللرق ، اَلوَّل عىناخلمس انْن سللللرق منه مل يألطع لعم
 ,ه او  انمل دبعا الزندة نصلار مل يلطع، وإن بعغت] لكن أكثرأو   أقلأو    منه قعر نصليبه

 

ل الربعةأ المخاس اليت  "(: 17/294قال يف هناية املطعب ) (1) اأما السلللللللللرقة من املغنل، انن اأصللللللللل 
لعغامنني، االسلارق من ا يسلتو ب اللطع إذا مل يكن من ل، وإن كان من ل، االتفصليل ايه كالتفصليل  
يف سلرقة الشلريك ءليئاً من املال املشل ك. وأما السلرقة من اخلمس، الع مضل  يف دفصليل مال بيا  

 (.17/292وقع اصقعه يف هناية املطعب ) ",املال
 (.7/38الوسيد ) (2)
 ب(./214) (3)
 ./ب(, من نسخة املتحو )ط(131 -/ب130اجملعع العاءر, لوحة ) (4)
 يف )و(: )يلطع(. (5)
 (.10/268(. والروضة )11/438وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (6)
 يف )ط(: )واثني ما(. (7)
 .(4/200وأسىن املطالب ) (.10/117الروضة )و (. 17/488هناية املطعب )  انظر: (8)
 (.13/265(. وحبر املفهب )14/207(, )13/350(. واحلاوي )7/385انظر: ال  ) (9)
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 .(1)يلطع :أنه ال يلطع وإن قعنا هناك :أظ ر ا
ا ةراااخلالف ايما إذا سللرق قبل إ  ايأ ر   (2)[والفي يظ ر لكن يألعر ، اخلمس أيضللً
ما جيوة أْن يأصلللللللللللرف إليه منه من بلية أمخاسللللللللللله مع نصللللللللللليبه من أو   مجيع مخس اخلمس

 .ويعتحَ حينئف بسرقة املال املش ك. اخلمس ةرااإكنصيبه بعع ؛  المخاس الربعة
ٌَّ   (3)[الغنيمة]وإْن مل يكن لعسللللللارق يف  انْن كان اي ل َمن ال يألطع بسللللللرقة ماله  ح

له قيمة   (4)[يكن]وإْن مل ، ا و كما لو كان له ايه نصلللللللللللللليبٌ  ؛-يف قول-كالوالع والزوج 
، النْن كلان قبلل إاراةه اخلمس ا و كملا لو سللللللللللللللرَق ملال بيلا امللال, أأخلف هبلفه الصللللللللللللللفلة

 .(6)قطع ايه  ع  الصحيح (5)[وال]
 هة راامن سلللللل ل املصللللللاا بعع إأو  كان قع سللللللرَق منهانْن   وإن كان قع أأارَة اخلمس

وإْن سلللللللرَق من أربعة أمخاس اخلمس انْن ، وإن سلللللللرق من أربعة أمخاسللللللل ا قأطع ,اكفلك 
ٌَّ مل يألطع ٌَّ قأطع  ع  الصللحيح، كان له اي ا ح أنه إْن :  واثني ا  .(7)وإْن مل يكن اي ا ح

أو  سلللللللللللرق من سللللللللللل ل ذوي اللرىبوإْن مل ميكن كما لو  ، أمكن أن يصلللللللللللري من ل مل يألطع
  .اليتام  قأطع

 .(8) أزق ر ؛وَمن غلَّ من الغنيمة ءيًئا
أو  ،إمَّا بنفس السلللر؛  إذا وقع يف السلللر َمن يأعتَ  ع  بعض الغامنني ورأقَّ   :الثانية

إذا اسللللللللللتولع بعض   (10)صَّ ايماون  ,(9)االنص أنه ال يأعتَ قبل اللسللللللللللمة  رقاق ااما  له

 

 (.11/438الشرح الكبري ) (1)
 ما بني املعلواتني ساقد من )ط(. (2)
 يف )ط(: )اللسمة(. (3)
 هكفا يف النسختني. (4)
 يف )و(: )اال(. (5)
 (.269 -10/268) (. والروضة11/438وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (6)
 (.10/269(. والروضة )11/439وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (7)
 (.11/438الشرح الكبري ) (8)
 (.8/381خمتصر املزين ) (9)
 أ(./215) (10)
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 . ع  ما سيأي (1)الغامنني  اريًة من املغنل أنه يثبا االستيالد
و ا   ,ختري  قولني اي ما:  والثاين .دلرير النصلللللللللني:  أحع ا  ,ولألصلللللللللحاب طريلان

عك رالسللللتيالي أ  قخف منه دأ و ،  سللللرىأو  نففَ  ؛نعل:  إْن قعنا ؟ال مبنيان  ع  أنَّ الغنيمة متأ
عللل يف املغنل قيمللة البللاقج ، مل ينفللف واحللع من مللا إالَّ لعللع  امل عللك  ؛ال: قعنللا (2)[وإن] .وجيأ

 ,َ  عيهتأ  َ  ؛م عكه أبْن وقع يف نصللللللليبه واختار متعكه  سلللللللتلرإْن ا،  اعع  هفا، ظاهرالوهو 
َ  رقيه إىل يسللللللللاره ،  نصلللللللليبه منهَ تأ  َ   ؛وإْن وقع بعضلللللللله يف نصلللللللليبه واختاره ويأنظر يف  ت

يلو  ع  أو  بأين  ع  أنَّ امل عك حيصللللللل رللسللللللمة ط ه يف الصللللللوردنيوإْن مل , سللللللارهإ و 
  (3)؟االختيار

 .وال مينعه حصول قريبه يف الغنيمة منه ,ونفا الغامن اا راض  ن الغنيمة
له مبَن يعتَ  جالرءلللليع إذا أوصلللل ذ كر خالف يف أنَّ البالا    (4)لع  يف الوصلللليةلكن د

واحتملالني لإلملا  يف أنله هلل جيلب  ع  الويل قبول َمن يعتَ  ع  ؟ هلل يعزمله قبولله  عيله
وىَل  عيه

أ
 .هفا املش ور .ويتره جميئه هنا (5)؟وال ضرر يف قبوله له به جإذا أوص امل

 ؛إْن كان الغامنون  صللللللللورين انْن كانا الغنيمة منحصللللللللرًة يف قريبه:  وقال املاوردي
وإْن كلان يف  .و ع  هلفا اال يألوَّ   عيله البلاقج، متعلتك  اختيلار وإْن مل جيز متعلَّك حصللللللللللللللتله

َ  حصللللللللللللللتله و  لان الغنيملة غريه وإْن كلانوا ، يأعتَ مل يألوَّ   عيله رقيله: النْن قعنلا، افج  ت
 .وايه نظرٌ  .(6)مل يأعتَ منه ءجي،  صورين االغنيمة ليسا منحصرًة ايه

 

(. والبيلللان  17/522هنلللايلللة املطعلللب ). و (8/381(. وخمتصللللللللللللللر املزين )7/371انظر: ال  ) (1)
 .(10/273(. والروضة )11/445الكبري لعرااعج ). والشرح (8/358)
 يف )ط(: )انْن(. (2)
 (.10/273(. والروضة )11/445انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (3)
 /ب(, من نسخة املتحو )ط(.25) اجملعع السادس, لوحة (4)
 (.249 -19/248(, )11/240(, )3/394انظر: هناية املطعب ) (5)
وأما احلال املختعو اي ا ا و قبل اللسلمة إذا كان  عد (: "14/240نص  بارده يف احلاوي ) (6)

الغللامنني  صللللللللللللللورا, ايكون  ع  مللا ذكران من حكل أ  الولللع, وهو أن ينظر, اللنن مل يكن يف دعللك 
  الغنيملة غريه, اللع دعني معكله ايله, اال جيوة أن يعلعل بله إىل غريه, اعع  هلفا يعتَ  عيله قلعر حلله
منه, وال يلو   عيه رقيه: لنه معك بغري اختياره, وإن كان يف اللسلللللللللمة غريه, وهج احلال اليت جيوة  
لمري اجليش أن يلسل اي ا الغنيمة حبكمه  ع  اختياره, ال يعترب اي ا املراضاة, افج نفوذ  تَ حله 

اة أن جيعلل يف سلللللللللللللل ل  منله و  لان: أحلع لا: ال يعتَ  عيله: لنله ملا معلك, وإمنلا  لاة أن ميعكله: جلو 
= 
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ٌ:فرلان
ََ واحٌع من :  أحع ا افج تبو  العتَ يف احلال ما   الغامنني  بًعا من الغنيمةلو أ ت

َ  اللريب  .(3)ال يأعتَ حبال: وقال املاوردي .(2)وغريه (1)ه البغويكفا قال،  دلعَّ  يف  ت
قال  ؛وقع يف الغنيمة َمن يأعتَ  ع  مجيع لو لو كان الغامنون طائفة يسللللللللرية  :  الثاين

أنله ال حلا لة  وجيجي ايله و لهٌ  , ع  اختيلارهل التمعلك  (4)[إالَّ ]ال يتوقو العتَ : الرااعج
ا اال يفرض ايلللله دلومي، إىل االختيللللار . ( 6)(5)(البعض  ع  البعض) اللللنذا اختللللاروا مجيعللللً

 .انت  
وهفا ال يصللللللللللح إذا كان يف الغنيمة غريه حبي  جيوة أْن يلع مجيعه يف اخلمس  نع 

غريه لكنه ال يفج رلربعة المخاس املختصلللة اي ا  أو   أمَّا إذا مل يكن اي ا سلللواه، اللسلللمة
نبين  ع  أنَّ يو ع  طريللللة غريه يظ ر أْن ، اعع  طريللللة امللللاوردي يأعتَ  عيللله؛ رلغلللامنني

 ؛ال: وإْن قعنلا، ذكره (7)الاحلأكل كملا ؛نعل: إْن قعنلا؟ هلل ينفلف إ راضلللللللللللللل ل مجيع الغلامنني
، ايتعلفر إ راضأ غريه، جيوة أْن طتلار التمعلك لنَّ كالًّ من ل ؛ يتوقو: يحتملل أْن يأللالا

 .ايتعني دوقو العتَ  ع  االختيار, وليس البعض أوىل من البعض
 اريًة من   ؛رضلللللًخاأو    سللللل ًما  ؛إذا وطئ َمن يسلللللتحَ من الغنيمة ءللللليًئا  :(8)الثالثة

 

غريه. والو لله الثللاين: يعتَ  عيلله قللعر حللله منلله: لنلله  ع  معللك مجيع الغللامنني, اغعللب ايلله حكل 
قيه: لنه  تَ  عيه بال  ااءلللا ة, انذ أ تَ قعر حله كان  سلللور  عيه من سللل مه, ومل يلو   عيه ر

 ."اختياره
: اللنن كللان الولللع -  قعنللا: يعتَولو أ تل للا: ال ينفللف، احيلل (: "5/182قللال يف الت للفيللب ) (1)

صلللللللغرياً: يعتَ؛ لنه صلللللللار رقيلاً بنفس السلللللللر، وإن كان رلغاً: اال، ح؟ يرى ااما  ايه رأيه، انن 
: إذا أارة ااما  نصلللليب -أرقه:  تَ. وهفا االختالف ايما إذا كان قبل اللسللللمة، أما بعع اللسللللمة

 ."طتعو اللول يف  تَ اللريب: ال -كل واحع أو نصيب كل طائفة، واختاروا التمعك
 (.10/274(. والروضة )11/445انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (2)
 (.14/240احلاوي ) (3)
 ., واملثبا من )ط(, وهو املوااَ ملا ذكره الرااعجما بني املعلواتني ساقد من )و( (4)
 ةندة من الشرح الكبري لعرااعج. اللوسنيما بني   (5)
وأسلىن املطالب  .(10/274الروضلة )و (. 7/38الوسليد ). وانظر:  (11/446الشلرح الكبري ) (6)
(4/201.) 
 ب(./215) (7)
 أي: املسألة الثالثة من املسائل اليت دتفره  ع  أقوال امل عك. (8)
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للرب   وإْن   عله ، عل التحرميويأعزر إْن  َ ،  ع  امللفهلب عاال حل  الغنيملة قبلل اللسللللللللللللللملة
ج  نه ؛  عى   .(1)و أرق ف احلأكل هنأ

وردَّبه ،  بوطي اجلارية املشللللللللللللل كة وأ رى بعضللللللللللللل ل ايه اللول اللعمي يف و وب احلع
 .(2)  الو وب وىل هنا دلعق الَ : وقال، اللاضج  عيه

انْن كان الغامنون  صلللللللورين يتيسلللللللر ،  يأنظر امل ر, ُث  دععَ به ؛وإذا مل جيب به احلع
عك قبل اللسللمة أ  الالع ذكر   ؛ضللبط ل  ؟مجا ة أنه ينبين  ع  اخلالف يف أنَّ الغنيمة متأ
علل يف الغنيملة، لزمله امل ر مجيعله ؛ال: إْن قعنلا علَك كللت مَ : وإْن قعنلا .ويألسللللللللللللللل ايأقخلف وجيأ

، ولزمه نصلللليب أهل اخلمس  ,حأدَّ  نه من امل ر قعر حصللللته  ؛واحعى حصللللته رالسللللتيالي
نتبني رللسمة   اعع  الو ه البعيع أانَّ   ؛أنه موقوفٌ :  وإْن قعنا  .(3)الغامننيونصيب غريه من 

وإْن ، انْن وقعا يف نصيبه اال ءجي  عيه،  ما معكه ابتعايً  نْيأ أنَّ ما حصل لكل واحعى  َ 
ا  ع  الظ ر .وقعللا يف نصلللللللللللللليللب غريه لزمله مجيع امل ر  نتبني  ع  هلفا اللول أانقَ  ؛وأملَّ

عًكا ءللللائًعاأنه   رللسللللمة وملتضلللل  هفا البناي ، ااحلأكل كاحلكل  ع  اللول الثاين،  معَك م 
 .(4)وهو ما أورده العراقيون، أْن يكون الصحيح أنه يعزمه مجيع امل ر

 يناب منه من غري]وظاهر املفهب أنَّ حصلللته دسللللد   املنصلللوص: لكنَّ الرااعج قال
 .(6)وهو ما أورده اللاضج .(5) ع  الصل املفكور

اختعفوا يف : وقال،  نه بلعر حصللللللللللته  (7)[أنه يسلللللللللللد  وحك  املاوردي  ن النص
ك ا رللسلللللللمة مع مجا ة أنه ايما إذا كان قع متعق :  أءلللللللب  ما  , ع  و  ني ه ل سللللللللوط

أنه يسللللللد  نه :  والثاين  ,انْن وطئ ا قبل ذلك مل يسللللللد  نه ءلللللجي ,الغامنني احملصلللللورين

 

هناية    . وانظر:(10/269(. والروضلللللة )11/439)وهو املعتمع. انظر: الشلللللرح الكبري لعرااعج   (1)
 .(16/536(. وكفاية النبيه )12/185(. والبيان )17/512املطعب )

 (.16/537كفاية النبيه )  (2)
 (.10/269(. والروضة )11/439وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (3)
 (.14/236ذكره املاوردي يف احلاوي ) (4)
 (.8/381وانظر: خمتصر املزين ) (.11/339الشرح الكبري ) (5)
 (.16/538كفاية النبيه )  (6)
 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (7)
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 .(1)ذلك يف احلالتني
رَّج منه و ٌه أنه  ع  اللول أبنه   وهو ، يسلللللللد  نه بلعر حصللللللته ؛ميعك  (2)[مل]وطأ

 .خالف ما  زَ  به الولون
انْن قسللللَل ااما    ,(3)[نأظر]  ؛ضللللبط ل لكثرُتل رَ سللللأ  َ وإن كانوا غري  صللللورين أبْن  

انْن وطئ   ؛اجلارية جلما ة  صللللللورين هو من لالغنيمة و نيَّ لكل طائفةى ءلللللليًئا وصللللللار  
وإْن وطئ ا ,  يعزمه لشلللركائه حصلللت ل من امل ر،  بععما اختاروا متعك ا ا ج  ارية مشللل كة

أنَّ احلكل كملا دللعَّ  ايملا  :وأظ ر لا .أنَّ احلكل كلفللك : (4)أحلع لا ,قبلل ذللك او  لان
مس بل يأوةه  ع  الشللللللركاي (6)[لنَّ ]  ؛(5)إذا كانوا  صللللللورين يف الصللللللل ، امل ر هنا ال طأ

وإْن مل يكن قسلللل وال  نيَّ ءللليًئا الع  , حصلللص غريه باو   ,حصلللة الواطئ (7)[اتسللللد]
الكل ايعود ويألسلللل بني ، ويأضلللل إىل املغنل يأقخف من الواطئ مجيع امل ر: قال الصلللحاب 

خبالف ما إذا   ,وال يأكعو ااما  أْن يضللللللبط ل ح؟ يعرف حصللللللته  ,إىل الواطئ حصللللللته
 .(8)كانوا  صورين ويس ل الضبد

ا مبا إذا طابا نفس الواطئ أبْن يغر  مجيع امل ر: قال ااما أ  ، وليكن هفا خمصللوصللً
كثروا البللع من اللننَّ اجلنللع وإْن  ، االبللع من إ للابتلله ؛أسلللللللللللللللطوا قللعر حصلللللللللللللليت: اللنْن قللال
ويسلللد ، نمر االو ه أْن نخَف منه املسللتيللو دفرقوا مع الكثرة و سللر ال  ,نعل، حصللرهل

 .(9)ويأوقو الباقج ,ن نه املستيل
 

 (.236 -14/235احلاوي ) (1)
 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (2)
 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (3)
 أ(./216) (4)
 (.10/269(. والروضة )440 -11/439وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (5)
 يف )و(: )إال أن(. (6)
 يف )و(: )ايسلد(. (7)
  -10/269(. والروضلللللللللللللللة )440 -11/439وهو املعتملع. انظر: الشللللللللللللللرح الكبري لعرااعج ) (8)

270.) 
ُث إذا ديسلر الضلبد، انأخف ]املسلتيلن[ وإن دفرقوا و سلر  (: "17/513قال يف هناية املطعب ) (9)

,  "المر، اال طف  احلكل يف مثل هفه اللضللللللللية، والو ه أن حند  نه املسللللللللتيلَن، ونتوقَو يف الباقج
ةندة اقتضللللللللاها "وضللللللللع ا بني معلواتني:  قال  لَ )الن اية( يف انامش يف كعمة: )املسللللللللتيلن( اليت

= 
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حيتمل أخف هفا منه وأْن يستحله لعمصعحة :  قالو ،  ور ََّح النووي قول الصحاب 
 .(1)يتلع  بعض املستحلني  ع  بعض الئول، واملشلة العامة

أنَّ  (2)وسليأي يف التعبري،  ويف سللوط ذلك  ن ذمته وصلول إىل حله منه قبل غريه
ال دربأ ذمتله من حصللللللللللللللتله قبلل  ؛إذا كلان  ع  بعض الورتلة َديٌن لعمورث : بعضلللللللللللللل ل قلال

 .(4)نصيب اآلخر إليه (3)[وصول]
 .وقيمته االستيالد وحرية الولعالواطئ اجلارية ةاد النظر يف  (5)وإْن أحبل

 .اأمَّا االستيالد االكال  يف تبوده مأفرٌَّه  ع  املش ور أنَّ احلع ال جيب
 ,و  انأو   نصلللليبه قوالن  (6)]نفوذ االسللللتيالد يف[ افج،  ُثأَّ الواطئ إْن كان موسللللرًا

وهو ما -  واثني ما  .(8)والبغوي  (7)والفي أورده اللاضللللللللج  ,ينفف وهو املنصللللللللوص:  أحع ا
أنله ال ؛ -إنله ال طتعو امللفهلب ايله وكثريون وقلال الللاضللللللللللللللج الطربي (9)أورده العراقيون

 

". أنت   كالمه. قعا: وهج  نعه كما قال, اننه قال: يف سللللللللللياق، وهج  نع الغزايل يف البسلللللللللليدال
(: "انأخف املسلللللتيلن, وحند املسلللللتيلن, ونتوقو يف قعر ااءلللللكال كما يف 136 -135البسللللليد )

قال (: "4/200)  املطالبأسلللللىن. وقال صلللللاحب (7/38احللوق املشلللللكعة", وحنوها يف الوسللللليد )
ااما : وليخص ما ذكروه مبا إذا طابا نفسلللللللله بغر  اجلميع، انن قال أسلللللللللطوا نصللللللللييب اال بع من 

إذا أردانها أن دسللللتليل   , وكأن  بارة اللمويل )رمحه  ("ويقخف املتيلن ويوقو املشللللكوك ايهإ ابته 
ري املسلللللللتيلن ويأوقو الباقج(,  بعال  أن دكون هكفا: )االو ه أْن نخَف منه املسلللللللتيلن، ويسللللللللد غ

كعملة: ) نله( بكعملة: )غري(, مجعلا بني نص كال  ااملا , وبني ملا ا مله منله صلللللللللللللللاحلب )أسللللللللللللللىن 
 ع  هفا إذا  ععنا   يشلللكلقع   "ويوقو املشلللكوك ايه"ىن املطالب(: املطالب(, إال أن قوله يف )أسللل 

 .(5/180. وانظر: الت فيب ))غري املستيلن( هو )املشكوك ايه(
 (.270 -10/269روضة الطالبني ) (1)
الصلحاح اتج   انظر: التعبري:  تَ العبع  ن دبر، وهو أن يعتَ بعع مو  صلاحبه، ا و مأَعبَّر. (2)

 (.2/655العغة )
 يف )و(: )حصول(. (3)
 ./أ(, من نسخة املتحو )ط(114اجملعع الثاين  شر, لوحة ) (4)
 (.3/1325مشس الععو  )  انظر: ح.لَ ألْ  (5)
 ما بني املعلواتني ساقد من )ط(. (6)
 (.16/539كفاية النبيه )  (7)
 (.5/182الت فيب ) (8)
 (.10/270روضة الطالبني ) (9)
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 .(2)(1)ينفف
 يوما بسللللببى  خر معك اأو  لو وقعا اجلارية يف سلللل مه  نع اللسللللمة،  و ع  هفا

 .(3)أنه ينفف: أظ ر ا، افج نفوذه حينئف قوالن
نفف االسلللللللللللللتيالد يف  ؛مل يغنموا غريهاو ن يالغامنون  صلللللللللللللور إْن كان    :وقال املاوردي

 (4)[ااملا ]الننله حيتملل أْن جيعلل ، خبالف ملا إذا كلان يف الغنيملة غريهلا، حصللللللللللللللتله قطعًلا
 .(5)افيه اخلالف ,اجلارية لغريه

أو  قعو وهل حتصللل السللراية بنفس الع، سللر  إىل الباقج ؛ينفف يف نصلليبه: انْن قعنا
 .(7)(6)ايه قوالن نديان يف العتَ إْن ءاي  ؟ الشركايأبداي قيمة نصيب 
صللللللول السللللللراية يف احلال إْن كانوا غنموا غري هفه ح ع   عالتفري  ؛هنا ورأى ااما أ 

 .(9)حصعا السراية مبلعار حصته ؛(8)ليمة بلية اجلاريةبانْن مل دو حصته من ا ، اجلارية
رَّج ذلك  ع  أنَّ امل عك يف الغنيمة هل حيصللللل  أْن   (10)]جيوة[وكان : قال الرااعج طأ

ويقيعه أنَّ ااما  ذكر أنَّ   .عل موسللللللللرًا حبصللللللللتهجياينبغج أال ، ال:  إْن قعنا؟ قبل اللسللللللللمة
، لر مأعكهتويسل   ,ضر  عْ موقوٌف  ع  أال يلأ   (12)(بنصليبه من غري اجلارية)  (11)[بغ َناهأ ]احلكل 

 .(14)(13)غنيًّادبنيَّ أنه مل يكن  انْن أ رضَ 
 

 (.1046التععيلة ) (1)
 (.10/270وهو املعتمع. انظر: الروضة ) (2)
 (.10/270والروضة )(. 11/441وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (3)
 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (4)
 (.14/238احلاوي ) (5)
 ./أ(, من نسخة املتحو )ط(148/أ(, )147اجملعع الثاين  شر, لوحة ) (6)
 (.10/270(. والروضة )11/441انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (7)
 ب(./216) (8)
 (.517 -17/516هناية املطعب ) (9)
 يف النسختني: )ينبغج(, واملثبا من الشرح الكبري. (10)
الشلللللللرح الكبري لعرااعج, ومن  ( بعون دنليد, واملثبا من ىعناه يف )ط(: )معناه(, ويف )ط(: ) (11)

 .هناية املطعب لإلما 
 ةندة من الن اية لإلما . اللوسنيما بني   (12)
 .(10/270. وانظر: الروضة )(11/441الشرح الكبري ) (13)
 (.17/516هناية املطعب ) (14)



 

 

 

282 

 

 اجلواهر البحرية

 (2)[أارد]غري  صللورين لكن أو  ،(1)[نري صللو ]ن معسللرًا انْن كان الغامنون وإْن كا
افج تبو  االسلللللللتيالد يف حصلللللللته اخلالف املتلع  يف حصلللللللة  ااما  اجلارية لطائفة من ل

كل وإْن مل يكن أ,  اال سلللللراية هنا  أتبتناهانْن   .املوسلللللر ، رالسلللللتيالد اآلنارة اجلارية اال حيأ
تبا يف ذلك  وإْن وقع بعضل ا له  ,تبَا االسلتيالدأ حينئفى   انْن وقعا رللسلمة يف حصلته

 .(3)البعض
ويف و وب قيمة ما ةاد  ع  حصته   ,(5)وحرًّا من املوسر  (4)وأمَّا الولع اينعلعأ نسيًبا

 (7)بنا ا العراقيون، قوالن ؛تبَا االسلللللللللللللتيالدأ يف حصلللللللللللللته  :وقعنا إذا كان موسلللللللللللللرًا  (6)منه
عزمه قيمة ال  من أ ل منعه د ع  أنه هل   ؛اللائعون أبنَّ استيالد الغامن ال ينفف يف احلال

 ,لزمتله قيمتله  ؛ال: وإْن قعنلا .مل دعزمله قيملة الوللع ؛يعزمله: إْن قعنلا؟ من بيع لا  حبلانلا أ  ال
اسلللتولع الشلللريك املوسلللر اجلارية املشللل كة إذا رللولني ايما إذا   (10)(9)املراوةة  (8)[وءلللبَّ  ا]

  (11)؟نصيب ءريكه من الولع ةعزمه قيمدهل  ؛ينفرد استيالده :قعنا
أو   ع  أنَّ م عك اجلارية حيصللللللل لعمسللللللتولع قبل الععوق  (12)[اي ما]وبنوا اخلالف 

 

 يف )ط(: ) صورون(. (1)
(  10/270( أيضا, وأما يف الروضة )11/442هكفا يف النسختني ويف الشرح الكبري لعرااعج )  (2)

 ا ج: )أارة(.
 (.10/271)(. والروضة 11/442انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (3)
 (.  352اللاموس الفل ج )و  (.10/6580مشس الععو  )  انظر: اللريب املناسب. (4)
 (.10/271(. والروضة )11/442وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (5)
 أي: من الولع. و  أ عل. (6)
واللبليلللللللان  (. 516 -17/515(. وهنلللللللايلللللللة امللطلعلللللللب )237 -14/236انلظلر: احللللللللاوي ) (7)
 (.272 -10/270(. والروضة )12/187)
 يف )و(: )وءب  ما(. (8)
ءليب طريلة اخلراسلانيني؛ اللفال الصلغري املروةي، أبو بكر  بع   بن أمحع, هل اخلراسلانيون, و  (9)

ومن أءللللل ر اخلراسلللللانيني: أبو  مع اجلويين وابنه اما  احلرمني, والفوراين واللاضلللللج حسلللللني أبو  عج 
ملعمة  و  .(553 -1/552حاءلية اجلمل )  :انظر والشليب أبو  ع  السلنرج, واملسلعودي.املروةي, 

 الشلللللللللللللليب  بللع العظيل الللعيللب  لَ كتللاب هنللايللة املطعللب يف درايللة املللفهللب امللا  احلرمني اجلويين
(133  .) 
 (.516 -17/514انظر: هناية املطعب ) (10)
قيمة حصللللللللللللة الشللللللللللللركاي من الولع. انظر: الشللللللللللللرح الكبري لعرااعج  املعتمع أنه يعز  املسللللللللللللتولع  (11)
 (.10/272(. والروضة )11/443)
 يف )ط(: )من ما(. (12)
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، قيملة الوللععزمله دال ، اعع  اَلوَّل .(1)وقلع مرَّ يف اسللللللللللللللتيالد  لاريلة االبن ؟معلهأو  بعلعه
 .عزمهدو ع  الثاين والثال  

 .وقيمة ال  كما دلعَّ ، ُثأَّ حكلأ حصته من قيمة الولع حكم ا من امل ر
وتبا االسلللللللللللتيالد يف مجيع اجلارية  ع  اللول أبنَّ  موسلللللللللللرًا  (2)[كان]هفا كعه إذا 

 .سراية االستيالد حتصل يف احلال
اي لا اخلالف اآلي  : قلال الللاضللللللللللللللجاللع  ع  أداي الليملة  (3)[بتوقف لا] أملَّا إذا قعنلا

ومل ، تبا االسلللللللتيالد يف حصلللللللته الد (5)]معسلللللللرًا[انْن كان ، (4)]معسلللللللرًا[  كان  إذاايما  
 .(6)يسر  

: وقيللل، ايلله و  للان؟ قللعر حصللللللللللللللتلله والبللاقج رقيَأو  كعلله حرًّا  وهللل ينعلللع الولللع
 ولو معَك بلية اجلارية  ,إْن وضلللللللللعته حيًّا  رقيهثبا يف ذمته قيمة  ي: اعع  اَلوَّل  .(7)قوالن
ثبلا يف دو ع  الثلاين: ال  .يف مجيع لا اللوالن املعروالان]الوللع  اميلة كلان يف تبو    ؛يوملا

 ؛ولو كلان ببعض االسللللللللللللللتيالد (8)[ثبلا أميلة الوللعدمل  يوملا ، ولو معك لاهذمتله قيملة رقيل 
، النذا أذنلا تبلَا االسللللللللللللللتيالد يف رقي لا حينئلف  لتوقفله  ع  أداي الليملة  ع  اللول بله.

وحكلأ 
انْن وضللللللللللعته قبع ا ايظ ر أْن ال ،  الولع كما دلعَّ  إذا وضللللللللللعته بعع داع  الليمة  (9)

ا :يأعتَ رقج الوللع قطعًلا  ع  قولنلا واخلالف يف دبعيض حريلة الوللع  لارى ، إنله انعللع رقيللً
 

 .مل أ رف الطالب املكعو بتحليَ هفه املسألة (1)
 ما بني املعلواتني ساقد من )ط(. (2)
 يف )ط(: )بتوقع ا(. (3)
 هكفا يف النسختني. (4)
 هكفا يف النسختني. (5)
...وهل اب (: "16/541مل أ ع نص  بارة اللاضللللللللللج, وقع قال ابن الراعة يف كفاية النبيه ) (6)

قيمتله؟ ايله و  لان ينبنيلان  ع  أن اجللاريلة هلل دلو   عيله أ  ال؟ النن قعنلا: نعل، مل يعزمله؛ لهنلا يف 
ئه، كفا حكاه الرااعج، وظاهره:  معكه حني وضللللللللللللللعا الولع، وإن قعنا: ال، لزمته؛ لنه منع رقه بوط 

أن  ل اخلالف إذا حكمنا رالسلللتيالد، وهو كفلك يف دععيَ اللاضلللج احلسلللني، لكنه بناه  ع  أن  
: جيب  السلللللراية حتصلللللل بنفس ااحبال، أ  البع من داع الليمة؟ اعع  الول: ال جيب، و ع  الثاين

 ." عيه من ا قعر حصة أصحابه
 (.16/541كفاية النبيه )(. و 272 -10/271)انظر: الروضة  (7)
 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (8)
 أ(./217) (9)
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اعع   ؛مجيعأه حر  :انْن قعنا .وهو معسلللللللر  أولع أحعأ الشلللللللريكني اجلارية املشللللللل كة ايما إذا
ور َّحوا هفا هنا يف مسلللللللألة : قال الرااعج ,(1)املسلللللللتولع قيمة حصلللللللة الشلللللللريك من الولع

ما  (2)ويف كال  ااما ، والءلللللبه أنه ال ارق بني الصلللللوردني  ,الشلللللركة دون مسلللللألة الغنيمة
 .(7)(6)[يلارهبا]التبعيض ايما  (5)[البغوي]ور ََّح  .(4)(3)[اي ما]يعل  ع  در يح حريته 

ئل اللاضلللللللللج  مَّن أولَع امرأة مبعضلللللللللة ؟ كيو حال الولع،  ةانأو   يف نكاح  (8)وسلللللللللأ
رج ذلك  ع  الو  ني يف ولع  اجلارية املشلل كة من الشللريك  (9)[أ اب ا] أبنه ميكن أْن طأ

 .(10)ُثأَّ استلرَّ  وابه بعع أن   ع  أنه كال  حريًة ورقًّا، املعسر
 (12)[نصفه]  أو  ينعلع حرًّا  اخلالف يف أنَّ ولع الشريك من املش ك  (11)[وقرب من]

 .ومن ل َمن بناه  عيه؟ أْن يسللللللل ق بعض السلللللللري  (13)]له[ من اخلالف يف أنَّ ااما  هل
: وقال الرااعج. (14)يأرق الكل: اعَل قال البغوياعو ، ليس له ضلربه  ع  بعضله: انْن قعنا

ااما  يف   (16)[راخي] ع  هفا االحتمال هل يبل   :  وقال غريه  .(15)جيوة أال يأرق ءللللجي
 ,ال يألبل التبعيض:  وقعنا  وبه  مَّا إذا  فا الشفيع  ن بعض حله  مجيع اخلصال كما كان

 

 (.10/272وهو املعتمع. انظر: الروضة ) (1)
 (.519 -17/515انظر: هناية املطعب ) (2)
 يف النسختني: )اي ا(, واملثبا من الشرح الكبري. (3)
 (.11/443الشرح الكبري ) (4)
 يف )ط(: )اليغوي(. (5)
 (.11/443يف )و(: )ال يلارهبا(, واملثبا موااَ ملا نلعه الرااعج يف الشرح الكبري ) (6)
ر نصليب الشلريك رقيلاً؟  هل يكون الولع كعه حراً أ  يكون بلع "(: 5/148قال يف الت فيب ) (7)

 .منه (181 -5/180)". وانظر:  ايه قوالن 
 (.400معرل لغة الفل اي )  انظر: العبع الفي  تَ بعضه. (8)
 يف )ط(: )وأ اب(. (9)
(, ومل أ عه يف اتاوي اللاضللللللللللللج حسللللللللللللني يف )يف العتَ( وانظره  11/443الشللللللللللللرح الكبري ) (10)
(475.) 
 يف )ط(: )وارق(. (11)
 يف النسختني: )نصه(, ولعل الصحيح ما أتبتناه. (12)
 )ط(.ما بني املعلواتني ساقد من  (13)
 (.5/148الت فيب ) (14)
 (.11/411الشرح الكبري ) (15)
 يف )ط(: )حار(. (16)
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 .(1)ايه و  ان؟ يأعمل به يف الكلأو  هل يأعغ   فوه
 .إذا احنصر املستحلون (2)[ايما]ومجيع ما دلعَّ  

ار الولع كعه صل  نع االحن :إْن قعنا:  (4)والبغوي  (3)انْن مل ينحصلروا الع قال اللاضلج
احلر قعر  :هناك وإن قعنا .لسللللللللللللل  ع  الكلدأ و  وضللللللللللللع يف املغنلدأ قخف منه قيمته و دأ   ؛حر

ال   (5)[يضللللللللعَ ]ُثأَّ ااما   نع اللسللللللللمة جيت ع ح؟  ,االكل هنا رقيَ ؛حصللللللللته من ال 
يف حصللللللللللللته كانا أ  ولعى حر، وإْن وقع البعض يف  اوالولع يف حصللللللللللللة الواطئ، انذا وقع

 .(8)من الولع بلعر ما معك  (7)َ[ تأ و ] ,(6)[ولع]أ   هم عكه صار بلعر 
وال حيتاج إىل مراضلللللللاة  لكت حتَ لإلما  أْن يلسلللللللل الغنيمة قسلللللللل   وا  ض الرااعج أبنق 

: بلل ينبغج أْن يأللال،  وحينئلف اال حلا لة إىل سللللللللللللللعجى وا ت لاد، (9)[ااقراه]وإىل  الغلامنني
ََ من الولع بلعر ما معك "  , ُث قوله:(10)[بعضلل ا]أو   وقع ما يف حصللتهي اخلالف , "و ت

 ع  و ه   (11)[ وار]اكان ما ذكره  ,ينبغج أْن جيجي هناحلصلللة  رتَ كعه يف أنَّ الولع يأع
 .انت   .(12)اخلالف الباقجويف  ,أراَد أنَّ قعر احلصة يأعتَ ال  الةأو  ،التبعيض
إمنا   ؛(15)دصللللري أ  ولع  (14)لبمن ا إىل احمل  (13)ما صللللارأو    البغوي أبنَّ اجلارية  أ زْ و َ 

 .الغتنا رار إليه  نيأ ما معكه صأنَّ ما   نع اللسمة نتبني أانَّ  يتل  ع  الو ه املتلع 
 

 (.7/244(, )14/238انظر: احلاوي ) (1)
 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (2)
 (.16/542كفاية النبيه )  (3)
 (.4/181الت فيب ) (4)
 يف )ط(: )دضع(. (5)
 واملثبا من الت فيب. يف النسختني: )الولع(, (6)
 يف )ط(: ) تَ(. (7)
 (.10/272انظر: الروضة ) (8)
 يف )و(: )القره(. (9)
 .لعرااعجالشرح الكبري واملثبا من يف )ط(: )بعض ما(,  (10)
 لعرااعج.الشرح الكبري  (, واملثبا من  وابيف النسختني: ) (11)
 .(10/272)انظر: الروضة . و (11/444الشرح الكبري ) (12)
 ب(./217) (13)
 (.3/360احملكل )  انظر:  أوان احلبل. (14)
 (.5/181الت فيب ) (15)
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االولع مجيعه حرٌّ   ؛ عمهأو  عك أنَّ االسللتيالد ال حيصللل لضللعو املوإْن ارَّ نا  ع  
 .نسيٌب كما هو  ع  اللول اآلخر

، دعخل اجلارية يف اللسللللللمة:  (1)ابن ك قال  ؛انْن أتخر  اللسللللللمة ح؟ وضللللللعا
وال ، وإْن أتخر   نلله ا للفه  للاريللة حللامللل حبر، لزملله الرش رلوالدةاللنْن دخع للا نلٌص 

 .اال ميكن إدخانا يف اللسمة، يصح بيع ا  ع  الصحيح
نْن كانا قيمت ا ا  عيه لوَّ دأ أو   عل يف اللسلللللمةاأ لعحيعولة و   وهل يغر  قيمة اجلارية

عما إليه ؛أقلأو  قعر حصللللللته من املغنل و  ان   ايه ؟الفاضلللللللوإْن كانا أكثر رأدَّ    ,سللللللأ
وهفا إمنا ، اللسللللللللللمةأ بيع:   ع  قولنا (4)وارَّ  ما الغزايل  (3)(2)ا صللللللللللاحب التلريبمأطعل 

 نرَ أو  ،كلللت واحللعى من الغللامنني ميعللك حصللللللللللللللتلله من الغنيمللة رالغتنللا :  يظ ر  ع  قولنللا
اال يظ ر منع . ال ميعك بفلك   (5)[أنه]ال  ع  اللول الصلحيح  ,كهعَ ه كان مَ أن  رللسلمة

 .هج لعبيع :وإْن قعنا يف اللسمة (6)[إدخانا]
وإمنا حله يف اللعر دون ،  حَ الغامن ليس مشا ًّا يف ال يان  :قال ابن الصباغ  وقع

 .(7)العني
علل يف : أحلع لا ,وذكر ااملا  احتملالني  خرين أنَّ اجللاريلة دأوقو إىل أْن دعلع ُثأَّ اأ

ا بني اللسلللمة لً دفري  .عل يف اللسلللمة وإْن كانا حاماًل اأ أنه جيوة أْن  :  واثني ما .اللسلللمة
 

ونسللللبه البن سللللري , ونلعه النووي يف  (,11/441نلل هفا اللول؛ الرااعج يف الشللللرح الكبري ) (1)
 (, ومل ينسبه لحع.10/271روضة الطالبني )

الطبلا   يف العباديذكره , ( ابو احلسلن, اللاسلل بن  مع بن  ع  الشلاءل , ولع اللفال الكبري2)
وقال مشللل ور الفضلللل يشللل ع بفلك كتابه قال وبه خترج ال اي خراسلللان واةداد  طريلة أهل العراق  

. وطبلا  الشللللااعية الكربى لعسللللبكج  (2/278)ُتفيب الحلاي والعغا  لعنووي انظر:  به حسللللنا. 
(3/472). 
اعن صللللللللللللللاحب  "(: 16/540(. وقال ابن الراعلة يف )كفلاية النبيله( )17/515هناية املطعلب ) (3)

التلريب: أنه حيتمل أن دسللعل له يف حصللته إن كانا حصللته قعر قيمت ا أو أكثر، ونخف الفاضللل، 
وإن كانا أقال أخف منه الفاضلل، وهفا ما حكاه البنعنيرج  ن أيب إسلحاق، وضلعفه الصلحاب.  

 ."احبال حال بين ا وبني الغامننيوقيل: دقخف منه قيمت ا، ودعل  يف الغنيمة؛ لنه ر
 (.40 -7/38(. والوسيد )194 -2/193انظر: الو يز ) (4)
 يف )ط(: )لنه(. (5)
 يف )و(: )إخانا(. (6)
 مل أ ع كتاب )قسل الفجي والغنيمة( من الشامل. (7)
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ا إهن: وهو؛  وحك  املاوردي و ً ا اثلثًا  .(1)اللسلللللللللمة إاراة:   ع  قولنا ىوهفا يلو ،  والبيع
 .(2)وال دألو   عيه  ع  اللول اآلخر، إذا معك ا يوًما دصري أ  ولع: دألوَّ   عيه إْن قعنا
سللللللواٌي كان قبل ، واختيار التمعك  دلعَّ  إذا كان االسللللللتيالد قبل اللسللللللمةومجيع ما 

 .إذا كانا اجلارية من المخاس الربعة بععهأو  إاراة اخلمس
 ،(4)[نفسللله] ارية    (3)[واطئ]انْن كان بعع اللسلللمة وبعع اختيار التمعك ا و إمَّا 

 .(5)وأحكام ا واضحة . ارية مش كة بينه وبني غريهأو  ، ارية غريهأو 
 وايه و هٌ   ,(6)االصللللللللح أنه كما قبع ا قبل اختيار التمعك و اللسللللللللمة   عوإْن كان بع

لطلائفلةى  (7)[أأارة  ]كلانلا قلع أو   إذا كلانوا  صللللللللللللللورين  واالختيلار أنله كملا بعلع اللسللللللللللللللملة
 . صورين

 

 (.17/515هناية املطعب ) (1)
 (.14/238احلاوي ) (2)
 يف )و(: )وطي(. (3)
 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (4)
 (.10/273(. والروضة )11/444انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (5)
 (.10/273(. والروضة )11/444وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (6)
 يف )و(: )أارد (. (7)
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ٌ:فرلان
الغنيملة بعلع إاراة لو وطئ واحلٌع من غري الغلامنني  لاريلة من أربعلة أمخلاس  :أحلع لا

وإْن كلان  ,(1)وللعأ وللعى أو  إالَّ أْن يكون لله يف الغلامنني وللعٌ ، ا و ةانى يعزمله احللع، اخلمس
افج ، واحللٌع من الغللامننيأو  ،اوطئ للا أ نيبٌّ ، اخلمس (2)كللانللا اجلللاريللة منأو   قبللل إاراةه

 .(3)أنه جيب: أظ ر ا ,و وب احلع و  ان
ا إالَّ أْن يكون للله يف الغللامنني ابنولو كللان الواطئ ذميللًّا  عَّ قطعللً إالَّ  ع  اللول  ، حللأ

أنله مأفرٌَّه  ع  اللول بو وب احللع  والظلاهر  .أبنله جيلب  ع  الب احللع بوطي  لاريلة ابنله
ََ الب والعبع والسلللللللللللليع ، أمَّا  ع  اللول خبالاه، بوطي  ارية بيا املال اينبغج أْن يعتح

 .كما يف السرقة،  رالبن يف ذلك 
 ؛ابنه البالاأو    أره  رَ سَ وأَ ،  لو دخَل مسعٌل دار احلرب منفرًدا  :قال ابن احلعاد  :الثاين

املن أو  اختار ااما  قتعه بل إنْ ،  لنه ال يأرق بنفس السلللللر؛ مل يأعتَ منه ءلللللجٌي يف احلال
ري ، كااف ؛الفعايأو    عيه انْن اختار ،  بني التمعك ودركه (4)[سللللللللراآل]وإْن اختار إرقاقه طأ

رامْ اخلأ    عيه ويألوَّ ، ايأعتَ  عيه  هالتمعك صلللار له أربعة أمخاسللل   ,(5)س الباقج إْن كان موسلللً
 ؛نعل: وإْن قعنللا، مل يردللع ؛ال: إْن قعنللا ؟وإْن رده انبىن  ع  أنَّ مجيع الغللامنني هللل نل الرد

وال حا ة إىل ،  رقا بنفس السر  ؛ابنته البالغةأو    ولو أسَر أمه  .بلج رقيًلا لهل اخلمس
حلَ أسلللللللللرأ الولع الصلللللللللغري أبسلللللللللر البنا وال وأ .(6)واحلكل كما دلعَّ ، اختيار ااما 

(7) ،
 

 (.10/273(. والروضة )11/444وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (1)
 أ(./218) (2)
هناية  . وانظر:  (10/273(. والروضلللللة )11/444املعتمع. انظر: الشلللللرح الكبري لعرااعج )وهو   (3)

 .(4/200(. وأسىن املطالب )7/40(. والوسيد )17/522املطعب )
 يف )ط(: )االسري(. (4)
 (.10/274(. والروضة )11/446وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (5)
 (.10/274(. والروضة )11/446الكبري لعرااعج )وهو املعتمع. انظر: الشرح   (6)
أسر أره منفردا  ولو أن ر ال  "(: 253قال ابن احلعاد يف املسائل املولعا  )اروه ابن احلعاد( )  (7)

و ابنه الصلللغري كان له بعع ه أمق إن رأى ذلك صلللالحا ولكن لو أسلللر أما  قتعه  أبسلللره مل يعتَ لن لإل
ا واختار املعك اخمسللللللله اختار معكه ان كان موسلللللللرا اان كان معسلللللللر اخلمس وقو   عيه اخلمس ان 

وأحلَ ابن احلللعاد االبن  : "(275 -10/274روضلللللللللللللللة الطللالبني ) . قللال النووي يفلهللل اخلمس"
اال يتصلللور , الصلللغري رل ، وهو هفوة  نع الصلللحاب، لن املسلللعل يتبعه ولعه الصلللغري يف ااسلللال 

 ."منه سبيه
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 .(2)اال يأتصور ايه ءجي، لنَّ الب املسعل يتبعه ولعه الصغري؛ الصحاب  (1)[وغعقطه]
وايه ؟ يأعع من السلعبةاد النظر يف أنَّ السلري إذا رقق هل   ؛ولو أسلَر أره يف اللتال

 .(3)خالف دلعَّ  يف رب قسل الغنائل

 

 يف )و(: )وغعد(. (1)
وأسلللللللىن املطالب . (275 -10/274(. والروضلللللللة )11/447انظر: الشلللللللرح الكبري لعرااعج ) (2)
(4/200). 
 (.10/275(. والروضة )11/447انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (3)
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ٌعاملنروالتٌٌأنٌَّاألراضيٌواألبنيةٌُتملكٌابالستيالء:ٌلثالثٌللغنائمااحلكمٌ
 .(2)العراقوالصحاب يف حكل  مكة وسواد  (1)ودكعل الشااعج

 .وحكمه وحعه (5)[اتحه] (4)ة[كيفي]يف  ايه االكال  (3)]اأمقا سواد العراق[
أنه ؛  (6)[املشللللل ورة]يف أكثر كتبه    ااملفهب الصلللللحيح املنصلللللوص:  اأمَّا كيفية اتحه

 .أنه اتأح صعًحا :-قول وقيل- وايه و ه ,(9)(8)(7)نوةاأتح  أ 
ا]اال أدري أاأتح ، اءللللللللللللللتبله  عجَّ : أنله قلال  (10)و ن ابن سللللللللللللللعملة أ   (11)[صللللللللللللللعحلً

 ؟(12)نوة أ 
 .قسمت ااختعفوا يف كيفية  و ع  املفهب

 ارأى  ملر ,الراضللللللللللللللج (13)[غري]كلللللللان يف الغلنلللللللائل :  اللللللللال أبو إسللللللللللللللحلللللللاق
خبمس ]، املصللللللعحة يف مصللللللاحلة الغامنني  ع  أربعة أمخاس الرض  (14)( نه  رضللللللج  ) 

 

 ( وما بععها.4/297ال  ) (1)
(.  4/201أسللىن املطالب ) (.10/275(. والروضللة )11/447الشللرح الكبري لعرااعج )  انظر: (2)

 (.8/77وهناية احملتاج )
 ما بني املعلواتني ساقد من )ط(. (3)
 (.كيفيته(: )طيف ) (4)
 (.اأمَّا كيفية اتحه, وقع قال )رمحه  ( يف السطر التايل: )(اتحهو يف النسختني: ) (5)
 يف )و(: )املش ور(. (6)
 (.2/252العني )  انظر: العنوة: الل ر. أخفها  نوة، أي: ق راً رلسقيو. (7)
 (.8/383انظر: خمتصر املزين ) (8)
 (.10/275(. والروضة )11/449وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (9)
, أكرب دالمفة ابن سلللري ، له ذهن البغعادي  مع بن املفضلللل بن سلللعمة الضللليب ( أبو الطيب,10)

سللللللللري أ ال  النبالي  انظر:  ائة. دويف سللللللللنة  ان وتال , وقاد، وما  ءللللللللار. وقع صللللللللنو كتبا  عيعة
 (.1/102وطبلا  الشااعية البن قاضج ء بة ) .(362 -14/361)لعفهيب 

 يف )و(: )صال(. (11)
 ., حي  مل أ ع له كتار(11/449الشرح الكبري لعرااعج )كالمه يف   (12)
 يف )ط( كعمة مطموسة. (13)
أبو حفص,  مر بن اخلطاب بن نليل اللرءللللج الععوي )رضلللل     نه(, ولع   أمري املقمنني, (14)

بعع  ا  الفيل بثالث  شللللرة سللللنة, أسللللعل بعع أربعني ر ال وإحعى  شللللرة امرأة, ويل اخلالاة سللللنة  
,  1145   -3/1144تالث  شلللللللللللرة, قتل سلللللللللللنة تالث و شلللللللللللرين لع ررة. انظر: االسلللللللللللتيعاب )

 (.4/484(. وااصابة )1152
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 .(2)واملنلوال  لعغامنني، لتبل  الراضج لهل اخلمس؛ (1)[غريها
ومل طصللللل ا ، الغامننيقسلللللَل  مر الراضلللللج بني : -وهو الصلللللحيح-وقال الكثرون 

 .بعوض وبغري  وض (3)واس دها من ل، ُثأَّ استطاب قعوهبل  ن ا، أبهل اخلمس
 :(4)ويف السبب البا    ع  اس  ا  ا تالتة أو ه

، ايتعطل، واسللللللتغالنا  ن اجل اد  بفالحت ا (6)[يشللللللغعوا]أنه خاف أْن  :  (5)أحعها
اللفين هل بعملارُتلا أ رف خبراج يصللللللللللللللراله  (7)اللعهلاقنلةاععل أنَّ ااصللللللللللللللالح إتبلاُتلا يف يلع  

 .به  ع  اجل اد (10)[ويتوارون]، (9)يعود نفعه  عي ل (8)إلي ل
وينلطع  ن سللللللائر الناس ،  مْل يسللللللتحسللللللن أْن ينفردوا هبا وذريت ل  (11)[أنه]:  والثاين

بالد مع احللا لة إىل اجل لاد واللفب  ن , (12)[رقبت لا ومنفعت لا]، اللفين ندون من بعلعهل
ليلادعوا َمن   (13)املسلعمني والليا  مبا ردَّبه  مر من  ععه البصلرة والكواة وطًنا لعمراهعين

ارأى أْن يكون  عمه ذلك ]،  ويشللللتعوا بغعة السللللواد يف داع  حا اُتل  ,ندي ل من الكأفَّار
ن قا  هبفه الوظيفة  (14)[يف

َ
 .كل  صر مل

اتضللللليَ ، ايحصلللللل خعع الرض (15)[السلللللواد]أنه خشلللللج إْن نفَّل الناَس :  والثال 
 

 يب اسحاق  نع من نلل قوله.أيف النسختني, ومل أ عه يف قول  هكفا  (1)
 (.17/158وكفاية النبيه ) .(11/449الشرح الكبري ) (2)
 (.10/275(. والروضة )11/449وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (3)
 .(11/450الشرح الكبري لعرااعج ). و (14/259احلاوي )  :انظر (4)
 ب(./218) (5)
 يف )و(: )يستغعوا(. (6)
العهلان: رئيس اللرية ورئيس ااقعيل واللوي  ع  التصلللرف مع ءلللعة خربة ومن له مال و لار   (7)

 (.1/300املعرل الوسيد )  انظر: والتا ر.
 أي: إىل الغامنني. (8)
 أي:  ع  الغامنني. (9)
 يف )و(: )ويتفرارون(. (10)
 تناه.(, ولعل الصحيح ما أتبأهنليف النسختني: ) (11)
 يف )ط(: )وقت ا ومنفع ا(. (12)
 (.2/352(. والكامل يف التاريب )4/40اتريب الطربي ) (13)
 ما بني املعلواتني مكرر يف )ط(. (14)
 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (15)
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 .اال يبل  لحعى موضع يسكنه، املناةل رلناس
 ع   (1)وقف ا: الال الكثرون، ُثأَّ اختعفوا ايما اععه  مر رلراضللللللللللللللج املسلللللللللللللل دة

 (3)منرمة (2)[ةر  أ]واخلراج املضلللروب  عي ا  ،  رها من أهع ا إ ارة مقبعة  و ، املسلللعمني
 .(4)دأقدى كل سنة

َ العلع رلكفار ععت تل ,لعمصلللللللعحة العامة ؛ر ال رةعْ وقَ ، واحتأمعا اجل الة يف املعة
 .(6)اآلدية (5)الَعْع كما يف مسألة 

 .(7)ومصرف املأخوذ مصرف مخس اخلمس من الفجي والغنيمة
وة إ للارُتللا مققتللة ال الكْن  ,(9)وال هبت للا (8)رهن للاوال  ال جيوة بيع للا، و ع  هللفا

 .(10)مقبعة  ع  الصحيح
أان أسللتعمع ا وأ طج ": وال جيوة لغري سللكاهنا أن يز َ  واحًعا من السللكان ويلول

 .(11)ل إليه من أ عاهتلنلهنا يف إ ارة امل؛ "اخلراج

 

املعرل الوسلللللللللللللليد   انظر: الوقو: حبس العني  ع  معللللك الواقو أو  ع  معللللك   دعللللاىل. (1)
(2/1051- 1052.) 
 يف )ط(: )اخره(. (2)
يللال: جنملا اللعين دنريملا إذا  ععتله  ع  امللعاين   ,النرل: الوقلا اللفي حيلل ايله اللعين وحنوه (3)

 (.1/495مج رة العغة )  انظر: جنوما.
 (.10/275(. والروضة )11/450وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (4)
حلج به لنه يعاع بلوده  ن نفسللله، ومنه حلج العالج , من كفَّار الَعَرل الغعيظ الشلللعيع  الر ل (5)

. والشللللللللللرح الكبري (1/330الصللللللللللحاح اتج العغة وصللللللللللحاح العربية لعرواهري )انظر:    العاي.لعاعه 
 .(10/285(. والروضة لعنووي )11/468لعرااعج )

 .(324ص ) (6)
 (.10/276انظر: الروضة ) (7)
الرهن: اتبا  وتيلة يف يعي صللاحب احلَ املرُتن يلال رهنته ءلليئا يف  ن سللععه ارهنه رهنا إذا   (8)

 (.147الزاهر يف غريب ألفاظ الشااعج )  انظر: . ععه يف يعه
الن للللايللللة يف غريللللب احلللللعيلللل  والتر   انظر: انبللللة: العطيللللة اخلللللاليللللة  ن ال واض والغراض. (9)
(5/231.) 
 (.10/275وهو املعتمع. انظر: الروضة ) (10)
 (.10/275(. والروضة )11/451انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (11)
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، من أهع ا (2)ر  ابل ،  مْل يلف ا  مر:  -(1)]واختاره بعضلللل ل[-  سللللري وقال ابن 
وكلفا ، وإ لارُتلا ملعًة مللعرة (5)]ووقف لا[ ايروة بيع لا ورهن لا، (4)(3)] ن منرل[واخلراج 

  .مقبعة  ع  الصحيح
، املسم :  أحع ا  , ننياقتض  العلعأ   ؛إذا ره َمن يف يعه ءجٌي من ا،  و ع  هفا

 .اكأنه ر ه بثمنى حال ومق ل. واآلخر اللعر الشر ج كل سنة
بل ، وهج أنَّ  مر وقف ا ال وقًفا  رًما مقبًعا،  (6)[أخرى] بارة   سللللللللللللللري و ن ابن 

 البيع)بلللللل ويبفنا  ،   ع  دعاول اليعيليقدي مأالك ا موقواة  ع  مصاا املسعمني  عع ا 
 .(8)خراً ا ينتفع به املسعمون الشراي (7)(و

 .تغعة رلزرا ة والغراسس هفا كعه يف الرض امل
االسلتغالل  ضلجإنَّ أرا: انْن قعنا (9)اأمَّا ما وقع يف حع السلواد من العور واملسلاكن

افج املسلللللللللللللللاكن وأرضلللللللللللللل لا  ؛إهنلا موقوالة: وإن قعنلا، اكلفا املسلللللللللللللللاكن ؛مبيعلة من أررهبلا
 .(11)وأظ ر ا  نع الكثرين أهنا  عوكة .زارهأهنا كامل: اأحع  ,(10)و  ان

ن الرض
َ
أءلللللللللللللرارها رلكل والبيع   (12)[أ ار]يف يعه التصلللللللللللللرف يف  وهل جيوة مل

 ايروة لله، والثملار  عوكلة لله، إنَّ الرض مبيعلة اكلفللك أءللللللللللللللرلارهلا: إْن قعنلا ؟اوغري ل 
تمل ذلك ، له ذلك لعحا ة  :أحع ا  ,او  ان إهنا مسللللللللللللللتأ رة: وإْن قعنا, ذلك  وإْن  وحيأ

 

 ."وحيك   ن اختيار أيب إسحاق"يف الشرح الكبري:  (1)
 (.20/365(. واتج العروس )3/150انظر: ُتفيب العغة )  .البيع ني مبعىن الشراي (2)
 يف النسختني: )مل يأنرل(, واملثبا من الشرح الكبري. (3)
 (.11/450الشرح الكبري ) (4)
 ما بني املعلواتني ساقد من )ط(. (5)
 يف )و(: )ا ري(. (6)
 ةندة من الشرح الكبري. اللوسنيما بني   (7)
 (.11/451الشرح الكبري ) (8)
 (.10/275املعتمع  واة بيع ا. انظر: الروضة ) (9)
 أ(./219) (10)
 (.452 -11/451انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (11)
 يف )و(: ) ار(. (12)
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 .(1)واختاره ابن أيب  صللللللللللرون،  كانا الثمار ال دأسللللللللللتحَ يف سللللللللللائر اا ارا  كالتأبيع
 .(2)ال: وأصح ما

واللول بوقف ا  مول ،  نعي مععول  ؛إطالق اللول رلوقو والبيع:  وقال املاوردي
ويكون ، ويكون خرا  ا وقًفا  ع  كااة املسلللللللللعمني،  ع  أنَّه وقف ا  ن قسلللللللللمة الغامنني

َن أقرَّ   عيلله اسللللللللللللللتصللللللللللللللحللاًر للللعمي م عكلله (3)[مطعلللا]معك للا 
إنللَّه وقَو ": وقوللله .(4)مل

 .نَّه وقف اأ أبعع من قول غريه ؛"خرا  ا
أنَّه اتنان :  أحع ا ,ويف مسلللللاحته قوالن، وأمَّا حع السلللللواد الع مرَّ يف كتاب الرهن

 .(6)أنَّه ستة وتالتون ألو ألو  ريب: والثاين .(5)وتالتون ألو ألو  ريب
أن ير ع التفللللاو  إىل مللللا يلع يف احلللللع املللللفكور من   (7)[وميكن]: قللللال الرااعج

 .(9)وحنوها، والتعول والطرق وجماري الهنار (8)السبال
ا، مائة وسللللتون ارسللللًخا طواًل   (10)بسلللل اوهو رلفر  هو : وقيل،  و انون ارسللللًخا  رضللللً
 .(11)العراق مائة ومخسة و شرون ارسًخااننَّ ، أطول من العراق

 

 (.873االنتصار ) (1)
 (.10/276(. والروضة )11/452وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (2)
 يف النسختني: )طعًلا(, واملثبا من احلاوي. (3)
 (.14/261احلاوي ) (4)
 سياي قريبا بيان املصنو له. (5)
 (.10/276انظر: الروضة ) (6)
 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (7)
 (.1/413مجع سبخة ومن الرض ما مل حيرث ومل يعمر ملعوحته والسماد. املعرل الوسيد ) (8)
 (.11/453الشرح الكبري ) (9)
الفرسلللللب: تالتة أميال, وامليل قعر قعميا أبربعة  الف ذراه وهو امليل انامشج وهو بري وحبري   (10)

  انظر:  من المتار. 1852وي  من المتار والبحري مبا يسلللللللا 1609االربي يلعر اآلن مبا يسلللللللاوي  
 (.2/894(, )2/681املعرل الوسيد )

 (.10/276انظر: الروضة ) (11)
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ٌ:فرلان
 (رضلللللللللج    نه)ض الغنيمة كما اعَل  مر لو أراد ااما  اليو  أن يلو أر : اَلوَّل

 (1)[أو بعض ل]  انْن أبوا،  دونهأو     اة إذا استطاب قعوب الغامنني يف النزول  ن ا بعوض
الموال والنسلللللللللللاي والصلللللللللللبيان إىل وال جيوة له ردت ءلللللللللللجي من ،  (2)[مبانل]وهل أحَ ،  اال

يتوانون   ا وإْن كانواوليس لإلما  أْن نخف من ل الراضلج ق رً , الكأفَّار إالَّ رسلتطابة قعوهبل
 .(4)عزم ل رخلروج  نع احلا ةويأ ، لن (3)[ اييأعط]بل  ,يف اجل اد بسبب ا

 .(5)ومصراه، يف ملعار اخلراج املضروب  ع  أرض السواد :الثاين
وكل  ريب حنطة ، أنَّه ارَض  ع  كل  ريب  ءلللللللللعريى در ني  يأمَّا ملعاره الع رو 

 و ع   ريب النخل، وقصلللللللب السلللللللكر سلللللللتة دراهل و ع   ريب الشلللللللرر، أربعة دراهل
 .(6)و ع   ريب الزيتون اتين  شر در ًا، دراهل  شرة

، ( 7)و ع   ريلب النخلل  لانيلة،    شللللللللللللللرة دراهلورأوي أنلَّه ارَض  ع   ريلب الكرْ 
 .و عل بعض ل الروايتني و  ني

بني كل  انبني منه ، واجلريب قعر مربع من الرض  ,واملش ور الثاين: قال العمراين
 .(8)ستون ذراً ا

 

 يف )ط(: )وبعض ل(. (1)
 (.11/453)  يف النسختني: )هبا نل(, واملثبا موااَ ملا يف الشرح الكبري (2)
 يف )ط(: )يعط ا(. (3)
 (.10/277والروضة ) .(11/453الشرح الكبري )  :انظر (4)
 (.8/77(. وهناية احملتاج )3/332(. وامل فب )241انظر: التنبيه ) (5)
, وما " شلرة دراهل و شلرة أقفزةو ع   ريب الشلررة "(, إال انه قال: 88ل ليب  بيع )االموا (6)

لعرااعج  الشلرح الكبري و  .(3/332من  ريب الشلرر؛ مو ود يف امل فب )  ذكره اللمويل )رمحه  (
و ع   ريب النخل "ابو  بيع يف الصللللفحة اليت قبع ا:  . وقال (10/276(. والروضللللة )11/454)

نه وضلللللع  ع   ريب النخل  شلللللرة دراهل, وهج يف أ ع  نعه الرواية اليت اي ا  أ. ومل "مخسلللللة دراهل
 ( وغريه.3/332)امل فب( )

يب الكر   شرة دراهل  و ع   ر ": وذكر رواية اخرى يف الكر  الال(, 88االموال ليب  بيع ) (7)
 ."و شرة أقفزة

 رض كل سلللللا ءلللللعريا  معتعال  يسلللللم   , و واللبضلللللة أربع أصلللللابع , الفراه سلللللا قبضلللللا  (8)
 .(8/200)  دكمعة املعا ل العربية(. و 1/94سل. انظر: املصباح املنري ) 50, والفراه بطول  أصبعا
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. (2)واللصللبة سللتة أذره، قصللبا   (1)اجلريب  شللر قصللبا  يف  شللر:  قال املاوردي
؛  شلللر قصلللبا  يف قصلللبة: واللفيز .(3)يكون اجلريب تالتة  الف وسلللتمائة ذراه مكسلللرة

 قصلللللبة يف قصلللللبة سلللللتة ريوالعشللللل   ,(4)وهو  شلللللر اجلريب، تال ائة وسلللللتون ذراً ا مكسلللللرة
 .(6)(5)اللفيزوهو  شر ، وتالتون ذراً ا

 (8)[صللللللللللللااام]وأمَّا مصللللللللللللراه ، (7)والذره دلعَّ  ذكرها يف رب صللللللللللللالة املسللللللللللللاار
 .الفلراي والغنياي من أهل الفجي وغريهل إىلوجيوةأ صراه ، الهل من ا االهل، املسعمني

وا  الع مرَّ يف ،  الراضللللللللج العامرة ؛وا عل أنَّ املراد رلراضللللللللج يف الفصللللللللل
َ
وأمَّا امل

ال يثبا أو   ،اختصلللللاصأو   ثبا لعغامنني اي ا م عك ي تالتة أو ه يف أنَّه  (9)تاب ااحيايك
 .ءجينل 

اعورها ،  (10)امفهب الشللللللللللللللااعج أهنا اأتحا صللللللللللللللعًحا  وأمَّا دور مكة وأراضللللللللللللللي ا
وقو دو ، جيوة نل بيع ا ورهن ا وسلللللللللللائر التصلللللللللللراا  ،  وأراضلللللللللللي ا رقيٌة  ع  م عك أررهبا

 .وإ ارُتا وكفا سائر دور احلر  وأراضيه
بيعه بال وأمَّا البناي ايروة  ، واختالفأ الععماي يف نفس الرض: قال الصللللللللللللللحاب 

 .(11)خالفى 
ايأكره بيع للا ، وال يأكره بيع ءللللللللللللللجي من الراضللللللللللللللج إالَّ أرض مكللة: قللال الرونين

 

 ب(./219) (1)
 (.364معرل لغة الفل اي )  انظر: .2   136، 604اللصبة: وقعر  (2)
 (.451معرل لغة الفل اي )  انظر: م ا مربعا. 1366,0416 وقعر اجلريب: (3)
  م ا مربعا  ع   شرة يتبني أن قعر اللفيز يساوي:  1366,0416  ابلسمة قعر اجلريب وهو:  (4)

 م ا مربعا. 136,60416
م ا مربعا  ع   شلرة يتبني أن قعر العشلري يسلاوي:   136,60416  ابلسلمة قعر اللفيز وهو: (5)

 م ا مربعا. 13,660416
 (.235الحكا  السعطانية لعماوردي ) (6)
 أ(, من نسخة السعيمانية )س(./25) اجملعع الثاين, لوحة (7)
 يف )ط(: )ملصاا(. (8)
 ./أ(, من نسخة الةهرية )ة(320لوحة ) اجملعع الول, (9)
 .(10/275(. والروضة )11/455. وانظر: الشرح الكبري لعرااعج )(272خمتصر املزين ) (10)
 (.93 -5/92حبر املفهب ) (11)
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 .(1)وكفا إ ارُتا، لعخالف
 .(2)إنَّه خالف الوىل: يألال والحسن أن! وهفا غريبٌ : قال النووي

ٌ:فرعٌ 
، (3)نوةاأتحا  أ نَّ مصللللللللللللللر إ :  أنَّه قال يف املعونة (اّللَّ   همحر ) نألل  ن ااما  مالك 

 .ومل أَر لحعى من أصحابنا دعرتًضا لفلك إالَّ البي لج واملاوردي
، حني اتح ا أنَّه خالو  مر يف دركه قسللللمة مصللللر  (4)أمَّا البي لج اروى  ن الزبري

يف  (6)(5)يعةجبَ ويشللللللبه أْن يكوَن  مر طعَب اسللللللتطابة أنفسلللللل ل بفلك كما اعَل مع : قال
 .(7)ملا ر ه مصعحة؛ أرض السواد

واسلللللللتعل أبنَّ ،  إنَّ بعض الععماي ال يلسلللللللل الراضلللللللج املغنومة: وأمَّا املاوردي الال

 

 (.5/92حبر املفهب ) (1)
 (.9/251)اجملموه   (2)
 (.3/297املعونة ) (3)
الزبري بن العوا  بن خويعع اللرءلج السلعي )رضلج    نه(، يكىن أر  بع  , حواريق رسلول  (4)

اّللَّ صلع  اّللَّ  عيه و له وسلعل وابن  مته, أسلعل وهو ابن مخس  شلرة سلنة, كان رابعا أو خامسلا يف 
اصلابة (. ا2/307(. وأسلع الغابة )2/510ااسلال , قتل سلنة سلا وتالتني. انظر: االسلتيعاب )

(2/457.) 
.  بن أراش بن ك الن، من اللحطللانيللة بطن  ظيل ينتسللللللللللللللللب اىل أم ل جبيعللة، وهل: بنو أمنللار (5)

معرل قبلللائلللل العرب الللللعميلللة  . انظر: ، و رينلللة، وبنو أمحسيتفر ون اىل  لللعة بطون: من ل قسللللللللللللللر
 .(1/63)  واحلعيثة

أخربان الثللة  ن ابن أيب خلاللع  ن قيس بن أيب "(: 298 -4/297ل الشللللللللللللللااعج يف ال  )قلا (6)
حاة   ن  رير بن  بع   قال: كانا جبيعة ربع الناس السلللللل نل ربع السلللللواد ااسلللللتغعوه تالث أو 
أربع سلللللللنني أان ءلللللللككا ُث قعما  ع   مر بن اخلطاب )رضلللللللج   دعاىل  نه( ومعج االنة ابنة  

من ل ال حيضلرين ذكر احل ا الال  مر بن اخلطاب )رضلج   دعاىل  نه(: لوال أين قاسلل   االن امرأة
مسقول ل كتكل  ع  ما قسل لكل ولكين أرى أن دردوا  ع  الناس, قال الشااعج )رمحه   دعاىل(:  
ع وكلان يف حلعيثله: )و لاضللللللللللللللين من حلج ايله نيفلا و لانني دينلارا( وكلان يف حلعيثله: )اللاللا االنلة: قل 

اأ طاها إنه قال ويف  (كفا  أسللعمه ح؟ دعطيين كفا أو دعطيين ءلل ع أيب اللادسللية وتبا سلل مه وال
هفا احلعي  داللة إذ أ ط   ريرا البرعج  وضللللللللللا من سلللللللللل مه واملرأة  وضللللللللللا من سلللللللللل ل أبي ا أنه 

فللا لعمسللللللللللللللعمني وهللفا حالل اسللللللللللللللتطللاب أنفس الللفين أو فوا  عيلله ا كوا حلوق ل منلله ارععلله وق
 ."..لإلما .

 (.131 -4/130لعبي لج ) معراة السنن واآلاثر( 7)
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وبعضللللللللل ا اأتح نوة  وأ اب  نه أبنَّ بعضللللللللل ا اأتحا  أ  .ومْل دألسلللللللللل،  نوةً  أ  امصلللللللللر اأتح
 .(1)ومل يتعنيَّ نزاه الزبري و مر يف أحع ا، صعًحا

 .(3)نوة أ أو  اختعو ال اي مصر وغريهل يف أهنا اتأحا صعًحا: (2)وقال اللأضا ج

 

 (.407 -8/405احلاوي ) (1)
اللضلللللللللا ج, حلع أر مسلللللللللعل  مع بن أمحع الكادب  مع بن سلللللللللالمة بن  عفر ( أبو  بع  , 2)

سللللللللللنة أربع ومخسللللللللللني  مبصللللللللللر دويف ,  بع اجلعيل السللللللللللاوي  روى  نه احلميعي وأبو,  وأمحع بن تراثل
طبلا  الشلللللللللللللااعية الكربى لعسلللللللللللللبكج  و  .(18/93) سلللللللللللللري أ ال  النبالي لعفهيبانظر:  مائة. وأربع

(4/150)  . 
  ( املوا ظ واال تبللللار بللللفكر اخلطد واآلاثر)مل أ ثر  ع  كتللللابلللله, وقللللع ذكر امللريزي يف كتللللابلللله  (3)
( أن لعلضلللللللللا ج كتار احله )املختار يف ذكر اخلطد واآلاثر(, وقع نلل السللللللللليوطج يف كتابه 1/11)

(  ن اللضللللا ج ما يعل  ع  ما نلعه 130 -1/127)حسللللن احملاضللللرة يف اتريب مصللللر واللاهرة( )
 )رمحه  (. اللمويل نه 
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 خامتة
ا ج ،  ما اسلتأنو املسلعمون إحيايه:  أحعها ,ضلون أربعة أقسلا الر   :قال املاوردي

ا ج كفلك ،  ما أسلللللعَل  عي ا أررهبا: الثاين  .خراجال جيوة أْن يأوضلللللع  عي ا  أرضأ  شلللللر
ا ا كفلك ، ما معكا  ع  املشللركني: الثال   .أيضللً : الرابع .وهج مأعك لعغامنني، ا ج أيضللً

 ؛وهج ضللللررن ، ا ج خمتصللللة بوضللللع اخلراج  عي ا،  شللللركون من أرضلللل لاملما صللللاا  عي ا  
، مصلللللللللللاا املسلللللللللللعمني (2)وقًفا  ع  (1)[اتصلللللللللللريأ ]، ما اجنع   نه أهعه بغري قتالى :  أحع ا

وال جيوة ، وال يتغري  سلللللللال  وال ذمة،  لرت  ع  البعيأ ،  ويأضلللللللرب  عي ا خراج يكون أ رة
وحلوا  ع  أْن يلر يف أيعي ل خبراجى :  الثاين  .(3)[رقاهبا]بيعأ   ا ، ما أقر أهعه وصلللللللأ وهج أيضلللللللً

، كون أيًضا وقًفا  ع  املسعمنيتا،  أْن ينزلوا  ن م عك ا لنا  نع صعحنا:  أحع ا  ,ضررن
أحَ  (4)[ويكونون]،  وال جيوة نل بيع ا،  ال دسلللد  سللالم ل، واخلراج الفي  عي ا أ رة

أْن : الضللللللرب الثاين .أسللللللعمواأو    قاموا  ع  ءللللللرك لأسللللللواي  ،  هبا ما أقاموا  ع  صللللللعح ل
من ل ملا أقلاموا  قخلفدأ ،  ا ج  زيلة،  ويأصللللللللللللللاحلوا  عي لا رخلراج  عي لا، يلروهلا  ع  مأعك ل

ولهل   ولعمسللللللعمني وجيوة أْن يبيع بعضلللللل ل لبعضى ،   سللللللالم لودسلللللللد ،   ع  ءللللللرك ل
وإْن ، سلللللللديضلللللل ل مل وإْن بيعا من بع،  سلللللللد خرا  ا (5)[ملسللللللعلى ]انْن بيعا  ,الفمة

 معهتويأضللللللللللرب اخلراج  ع  قعر ما حت، سلللللللللللديسلللللللللللد وأال يبيعا من ذمج احتأمل أْن  
وما يأسلللل  ، وما يأزره اي ا ويأغرس،  وردايُتا  (6)[ ودُتا]؛  أو هوذلك من تالتة  ؛ الرض

 ,ُثأَّ امللرر  عي ا له أحوال .وغري ذلك ،  (9)ودواليب  (8)نواضللحأو  طرمأو   (7)به من سلليح

 

 يف )و(: )ايصري(. (1)
 أ(./220) (2)
 يف النسختني: )رحاهبا(, واملثبا من الحكا  السعطانية. (3)
 يف النسختني: )ويكونوا(, واملثبا من الحكا  السعطانية. (4)
(5) .)  يف )ط(: )املسعلى
 يف )ط(: )حعوت ا(. (6)
 (.1/467املعرل الوسيد )  انظر: املاي الظاهر اجلاري  ع  و ه الرض. (7)
العني   انظر:  .املاي لعلرى يف احلوض، أو سلج أرض ومجعه النواضحالناضح: مجل يستل   عيه    (8)
(3/106.) 
احملكل واحمليد ال ظل البن سللليعه    انظر:  ع  ءلللكل النا ورة يسلللتل  هبا املاي، اارسلللج معرب. (9)
(9/336.) 
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[أْن جيعَل  ع  :  أحعها ائ ح  ]َمسلللللللللَ
أْن :  الثانية  .ةياناللايكون معتربًا رلسلللللللللنة ، الرض (1)

[يضلعه  ع   ائ ح  ]َمسلَ
، أْن جيععه ملاحلة: الثالثة  .ايكون معتربًا رلسلنة الشلمسلية،  الزره (2)

وإذا اسلللللللللتلرَّ  ع  أحع ملعار بشلللللللللروط صلللللللللار ذلك   .ودنليته ايكون معتربًا بكمال الزره
أو   انْن دغري  بزندةى ،  ما داما الرضأ  ع  حانا مقبًعا ال جيوة أْن يأزاد  عيه وال ينلص

َق  هنرى مل  ذلك  كانانْن   نلصلللللللان يف  (3)[واخفقاويأ ]، ل عي  يغريبسلللللللبب من   ت ل كشللللللل
انْن مل ميكنه  .وإْن كان ال من   ت ل مل يأعزموا خبراج معة دعطتعه،  صللللللللورة النلص رلعمارة
 لاة أْن  مراهى أو  عئل ملصلللللللللللللللا ؛غري الزرا لةلالنْن أمكن االنتفلاه هبلا ،  معله سلللللللللللللللد اخلراج
ضلللع يو وة أْن انهنا ال جي، سلللب ذلك وليس كأرض املوا  حب   عي ايسلللتأنو وضلللع اخلراج 

 .(4)مرا ي ا خراجأو  عهائمصا   ع 

 

, احلعي لعماوردي من طبعة دار  الحكا  السلللللعطانية  (, واملثبا من مشلللللايبيف النسلللللختني: ) (1)
(؛ ذكر 190وهج الطبعلللة املعتملللعة يف هلللفا البحللل . ويف طبعلللة مكتبلللة دار ابن قتيبلللة  الكويلللا )

 للأ ا العكتور أمحع مبارك البغعادي أن يف إحعى نأسلللللللب )الحكا  السلللللللعطانية( كعمة )مشلللللللايب(  
(, ايه يتبني  307ضللع  خر )بعل )مسللائح(, وقع ذأكر  هفه الكعمة يف الحكا  السللعطانية يف مو 

...اللننلله ال طعو  أي: البعللع الللفي اأتح  من تالتللة أحوال: إمللا أن يكون "معنللاهللا, حيلل  قللال: 
مجيعه أرض  شللللللر، أو مجيعه أرض خراج، أو يكون بعضلللللله  شللللللرا وبعضلللللله خرا ا، انن كان مجيعه 

امللصلللللللللود بل  , اكأن "أرض  شلللللللللر مل يعز  إتبا  مسلللللللللائحه؛ لن العشلللللللللر  ع  الزره دون املسلللللللللاحة
 )مبسائح( هنا: مجع مساحة, ومل أ عه يف كتب العغة. و  أ عل.

 لعماوردي.الحكا  السعطانية  (, واملثبا من مشايبيف النسختني: ) (2)
 يف )ط(: )ويقخفوا(. (3)
 .(232 -227الحكا  السعطانية ) (4)
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ٌٌ.فٌترِكٌالرتلٌوالرتالٌابألمانٌٌٌ:البا ٌالثالث
، وقع يكون ايه درغيب الكاار يف ااسلال ، جيوة أمانأ الكاار إذا كان ايه مصلعحة

 رسللللللللللللللترباي، ع احلرب ئل وقلع يكون من مكلا، دعلاىلويف حللاه كال    ، والتلأملل يف اآلن  
وقللع متس ، أمرهل وي دللب (2)[ليتلووا]اجملللاهللعين  ودواري، املبللارةة (1)القران والبطللال يف

 .(3)اارة وحنو اأو  احلا ة إليه لعخول رسالة
 .وخاص،  ا : وهو قسمان

يف  بهاخمتص راما  ونوق وهفا ، بععةأو    انحيةأو   المان املعلود لهل إقعيلى : االعا 
 .وله رب ني من بعع، اجليوش

 (5)[اثبلا]وهلفا ، (4)[ صللللللللللللللورين]مجلا لة أو  هو الملان املختص بواحلعى : واخللاص
 .وهو امللصود هنا، لكل واحعى من املسعمني رلشروط اآلدية

 .هفا المان وءرائطه وأحكامه (6)]أركان[ والنظر يف
 :ةٌ فثالثٌأرعانه (7)[أمَّا] 

ٌمال اق:ٌاأَلوَّل
 ؛ايللعخللل يف املكعو العبللع، ن للله أهعيللة اللتللل واللتللال حبللالم  وهو كللل مأكعَّوى مقْ 

واملرأة واخلنث  والشلللللليب انر  واملريض ، كاارًاأو   سللللللواي كان سلللللليعه مسللللللعًما، ايصللللللح أمانه
 .(8)ايصح أماهنل ؛والفاسَ سعَ رلفَ أو  واحملرور  عيه رلسفه

أنَّه إْن كان اسلله بسلبب :  واثل ، أنَّه ال يصلح أمانه مطعًلا؛  ويف الفاسلَ و ٌه اثنى 

 

 ب(./220) (1)
 يف )و(: )ليلووا(. (2)
 (.10/289والروضة ) (.11/456والشرح الكبري لعرااعج ) (.7/43)انظر: الوسيد   (3)
 يف )و(: ) صورون(. (4)
 يف )ط(: )رب(. (5)
 ما بني املعلواتني ساقد من )ط(. (6)
 يف )و(: )وأمقا(. (7)
 (.10/279(. والروضة )11/459انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (8)
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 .(1)صح ءرب  مخرى أو  وإْن كان بزان، مل يصح معونته نل
 .(3)(2)[أماهنما]اال يصح ، وطرج به الصيب واجملنون
 .(5)(4)]كتعبريه[ أنَّه يصح ويف الصيب املميز و ه

وإْن ، ا و كااٌر دخل بغري أمان كلاحلجمنون انْن  رَف أو   ن  صلللليبقى وَمن دخَل أبما
 .(6)و ب دبعيغه إىل مأمنه ؛ اقلأو  أنَّه رلاأو  ا تلع صحة المان

أصلللللللح ما  نع ،  وإال او  ان،  مل يصلللللللح ؛ ل مكرًهان بعضلللللللَ انْن أمق   ؛رياَلسللللللل  وأمَّا
 ن  (8)[ورووه]، وصللللللللللللللحََّح  خرون ملللابعلله، (7)أنللَّه ال يصللللللللللللللح :-من ل الرااعج-مجللا للةى 
 .(9)النص

َمن   نطع رملنع إذا أمق والل، غري من أسللللللللللره نااما أ ختصلللللللللليصلللللللللل ما مبا إذا أمق   ورأى
 .(10)رهأسَ 

النْن كلان ،  نلعي أنَّ أملانله يأعترب حبلال َمن أمَّنله: وقلال امللاوردي بعلع أْن حك  املنع
ْشر ك صح أمانه له

أ
 .(11)وإال مل يصح، يف أمان من امل
 .( 12)ال:  أصللللللللح ما  ,افج لزو  حكمه يف حله و  ان  ؛ال يصللللللللح أمانه: انْن قعنا

إْن أمَّنه يف دار  احلرب ودار ااسال    :(14)والرونين  (13)الع قال املاوردي  ؛يصح:  وإْن قعنا
 

 (.16/399(. وكفاية النبيه )10/279(. والروضة )11/459)انظر: الشرح الكبري لعرااعج   (1)
 يف )ط(: )أماهنا(. (2)
 (.10/279(. والروضة )11/459وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (3)
 يف النسختني: )كسريره(, واملثبا من الروضة لعنووي. (4)
 (.  10/279الروضة )و (. 11/459الشرح الكبري )  :انظر (5)
 (.10/280(. والروضة )11/461انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (6)
 .(10/281, وهو املعتمع. وانظر: الروضة )(11/464الشرح الكبري ) (7)
 يف )ط(: )وةوره(. (8)
 (.8/383(. وخمتصر املزين )292, 262 -261, 4/203انظر: ال  ) (9)
 (.17/476هناية املطعب ) (10)
 (.14/197احلاوي ) (11)
 (.10/281وهو املعتمع. انظر: الروضة ) (12)
 (.14/197احلاوي ) (13)
 (.13/256حبر املفهب ) (14)
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انْن دخل دار ااسللللللللللللال  مل يكن ، اختصَّ أمانه بعار احلرب  ؛وإْن أطعَ،  ا و  مٌن اي ما
 .له اي ا أمان

 .(1)اللول بصحة أمان السري ملا بعع ااطالق وخصَّ صاحب التنبيه
 .(3)اال يصح أتمني املكَره، االختيار (2)[املَقمق ن]ويأش ط يف 

إىل خالفى   (4)وأءلار صلاحب الكايف  .اال يصلح أمانه،  الفمج ؛وخرج بليع ااميان
 وأخلللللللف ملللللللااًل  وللللعلللعللللللله أخلللللللفه ملللن اخللللالف اللليلللملللللللا إذا دخلللللللَل دار احللللرب ، (5)اللليللللللله

ا   ,(7)ذكللر الليللللللله قللولللني مللن  للنلللللللعه (6)الللللللننَّ الللربلليللع نللل يشلللللللللللللللل ي بللللللله نللل ءلللللللللللللللليللئلللللللً
ه: أحلللللع لللللا  ع ل (8)أنلللللَّ  لنَّ الكلللللاار؛ يأغتنل: والثلللللاين. يف أملللللان كملللللا لو كلللللان مع مأسللللللللللللللْ

 

 (.233التنبيه ) (1)
 يف النسختني: )املأمن(. (2)
 (.10/281(. والروضة )11/464انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (3)
 احب الكايفص,  اللرءج السعي الزبريي  أبو  بع  , الزبري بن أمحع بن سعيمان( هو 4)

 ,وروى  نه أبو بكر النلاش,  وحعث رحلعي   ن  مع بن سنان اللزاة وغريه,  واملسكا وغري ا
طبلا  الشااعية و (. 15/57)سري أ ال  النبالي لعفهيب  انظر:  .  سنة سبع  شرة وتال ائةدويف  

ملعمة الشيب  بع العظيل العيب  لَ كتاب هناية املطعب و . (296 -3/295)الكربى لعسبكج  
 .(124)  يف دراية املفهب اما  احلرمني اجلويين

 مل أ ثر  ع  الكايف, ومل أ ع من نلل هفا اللول  نه. (5)
ولع سللللللللنة أربع وسللللللللبعني ومائة, ( أبو  مع, الربيع بن سللللللللعيمان بن  بع اجلبار املرادي موالهل, 6)

بن وهب و بع   بن يوسلو ومحل  نه الكثري وحعث  نه به و ن  بع     الشلااعجادصلل خبعمة 
.  (1/188)ُتفيب الحلاي والعغا  لعنووي   انظر: ومجا ة, ودويف سللللللنة سللللللبعني ومائتني.  جالتنيسلللللل 

   .(133 -2/131)طبلا  الشااعية الكربى لعسبكج و 
 أ(./221) (7)
 أي: املال. (8)
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 .كأمان الصيب،  لنه ماٌل خرَج أبمانى ااسع؛ (2)وضعََّفهأ الشيبأ أبو حامع، (1)ال أمان له 

 

ولو دخلل مسللللللللللللللعل دار احلرب, العاع إليله أهع لا ملاال "(: 14/278ل امللاوردي يف احللاوي )قلا (1)
ليشللل ي نل به متا ا من بالد ااسلللال , اععمال أمان إذا دخل به املسلللعل, وإن مل يكن ملالكه أمان:  
لن اسلتئماهنل له أمان منه, ولو خرج رملال ذمج كان أمانه ااسلعا, انن  عل مالكه من أهل احلرب  

, وقع نلل "نه كان  روسلللا  عيه ح؟ يصلللل إليهوإن مل يععل اسلللاد أمااسلللاد أمانه كان املال مغنوما, 
 ع    اكفلك لو بعثه"( كال  املاوردي, غري أنه نلل  نه قوله: 11/475الرااعج يف الشلرح الكبري )

و ن حكلايلة الربيع قول: إنله ال يكون يف أملان؛  "ُث قلال الرااعج:  "يلع ذمج دخلل دار احلرب أبملان 
( قول الربيع,  12/331ن ), وكفلك نلل صلللاحب البيا"يصلللعح، والظاهر الول ان الفمج اللن أم

 ."ل جيب رده إىل احلريب قوال واحعاقال أصحابنا: هفا اللول من كيس الربيع، ب"ُث قال: 
 مل أ عه. (2)
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ٌاملمَؤمَّن:ٌالرعنٌالثاي
الععد احملصلورين من ر ال أو   الواحعَ   ؛من املسلعمني له المان  والفي يعلع الواحعأ 

ار بللل ذلللك ، عواحللع أْن يقمق َن أهللل انحيللةى وإقعيل وبعللعلوال جيوة , كعشللللللللللللللرة ومللائللة؛  الكأفللَّ
 .(1)خمتص راما 

 .(2)أنَّه جيوة لعواحع أْن يقمق ن أهل قععة :يف البيانو 
كَّ أنَّ اللرية الصللغرية يف معناها: قال الرااعج جق و ن ، وال ءللَ سلل  ْر   َاسللَ

أنَّه ال جيوةأ   امل
أال ينسع بسبب المان   :والضبدأ يف الباب   .وإْن قلَّ  عدهل،  أْن يعلَع المان لهل قرية

غري التعرض ملن ) من (3)]اجل للاد[يف دعللك اجل للة والنللاحيللة، اللنذا أتد  اي للا  رب اجل للاد
قال ااما : والسر ايه أن اجل اد ءعار العين والع وة الل رية،   .(5)نفف المان ؛(4)[نمق  ]أأ 

 (8)(7)]احنسللللا [أ ظل املكاسللللب لعمسللللعمني، اينبغج أالَّ يظ ر أبمان واحع   و ه  (6)(وهو
  .حيسوال نلصان 

ار ألو من املسللللللللللللللعمني ملائلةَ  ولو أمَّن ملائلةأ : قلال ااملا   (9)[اكلل] ألو من الكأفلَّ
قال  .(10)اأمان الكل مردود  ؛نلصللانأو  لكْن إذا ظ ر احنسللا   ,واحع مل يقمق ن إالَّ واحًعا

ا: للللك أْن دلولو : الرااعج  وإْن أمَّنوهل  ع  التعلللاقلللب، الكلللل متو للله دت رَ الَ  إْن أمَّنوهل معلللً
رف وهو ظاهٌر إذا  أ   .انت  . (11)اينبغج أْن يصح أمان اَلوَّل االول إىل أْن يظ ر اخلعل

 .الولون

 

 (.10/278(. والروضة )11/457انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (1)
 (.12/141البيان لععمراين ) (2)
 يف النسختني: )اال ت اد(, واملثبا من الشرح الكبري. (3)
 ءأكقعا يف الشرح الكبري لعرااعج: ) من(, والتشكيل املثبا من الروضة. (4)
 .(17/474(. وانظر: هناية املطعب )10/278. وحنوه يف الروضة )(11/457الشرح الكبري )  (5)
 دة من الشرح الكبري.ةن اللوسنيما بني   (6)
 يف النسختني: )احنسامه(, واملثبا من الشرح الكبري. (7)
 (.3/1449مشس الععو  )  انظر: االحنسا : َحَسمه ااحنسل: أي: قطعه اانلطع. (8)
 يف النسختني: )وكل(, واملثبا من هناية املطعب. (9)
  نه.(. وقع نلعه الرااعج أيضا 475 -17/474هناية املطعب ) (10)
 (.10/278وحنوه يف الروضة ) (.11/457الشرح الكبري ) (11)
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جيوة أْن : وقللال بعللعه ,(1)وة الزندة  ع  املللائللةاوظللاهر أول كال  الرونين أنللَّه ال 
والظلاهر   ,(2)وإْن ةاد  لعدهل  ع   لعد  أهلل البعلعة واللريلة، واحلًعا واحلًعا  ؛يقمق ن اجلملا لةَ 

 .ورلثاين ما إذا أمَّن ل متفرقني، أنَّه أراد رلول ما إذا أمَّن ل بعفظى واحع
يف دار احلرب يف حلال أو  وال ارق بني أْن يكون الكلاار املقمَّن يف دار ااسللللللللللللللال 

اأمَّا بعع السلللللر اال جيوة ،  وجيوة ما دا   تنًعا، و نع الوقوه يف مضللللليَ  ويف انزمية اللتال
 .وجيوة لإلما  كما جيوة له املنت  عيه ,(3)وال املنت  عيه لآلحاد أمانه

ال يصلللح أْن يقمق نه ،  انئبهأو  ااما  (4)[يع]السلللري إذا مل يصلللل إىل :  وقال املاوردي
وإْن كان ،  انئبه إْن كان السلري من تغرهأو  ,ومن ااما  ويصلح  ن أسلره]،  أسلرهغريأ َمن 

، ه ما دا  يف أسلرهؤ اسل قاقه واعا  يبل   (5)[وإذا أمَّنه َمن أسلره  .من غريه مل يصلح من انئبه
واالسلللل قاق والفعاي ،  ايكون اللتلأ مردفًعا رلمان،  ه واسلللل قاقهؤ انْن اكَّ أسللللره امتأنع اعا

 .انت  . (7)رهواعاؤه بفكق  أس (6)وإْن أمَّنه ااما  ال يردفع اس قاقه .مردفعان بزوال اليع
بنا ا اللاضلللللج  ع  قولني ايما   ,(8)ويف صلللللحة أتمني املرأة  ن االسللللل قاق و  ان

 بفلن اجلزيةأو  وطعنب الصللعح  ع  مالى ، إذا انت   ااما أ إىل حصللنى ليس ايه إالَّ النسللاي
 .(10)المان ااكف يسلد اس قاق نَّ ببفل املال: انْن قعنا ,(9)[يأس قلن] لئال

 

 (.13/254حبر املفهب ) (1)
 مل أ عه يف حبره. (2)
 (.10/279(. والروضة )11/457انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (3)
 يف )ط(: )بالد(. (4)
 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (5)
 ب(./221) (6)
 (.14/198احلاوي ) (7)
 (.10/279(. والروضة )11/458املعتمع أنه صحيح. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (8)
 يف )و(: )يس قن(. (9)
 (.16/401كفاية النبيه )  (10)
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ٌال رم:ٌالرعنٌالثالث ٌنفسم
وراءلللللللللللللللارة ، مع النيلة ة املف ملة للهيل انل ورلك، ينعللعأ الملان رلعفظ الصللللللللللللللريح ايله

 .املف مة
أنَا يف  :أو ،دأكَ رْ أ َ   :أو ،يف أماين  :أو ،أنَا  من  :أو ،أمَّنتأكَ : قوله:  االصلللللللللللريحأ 

ال خوف : قولله (2)[امن ل ]الرونين   لعو  ,(1) ع  امللفهلب، ال أبس  عيلكَ : وكلفا,  واري
 .(4)(3)[حتزن]ال  :أو، ال ختو :أو ، عيك 

أنلَا : كلولله  :والكنلايلة, كنلايتلان  ؛وال دفزه ال ختو: وحأكج  ن امللاوردي أنَّ قولله
 .(5)كن كيو ءئاَ   :أو ،ما حتب   ع 

، كاارًاأو   سلللللللللللواٌي كان الرسلللللللللللول مسلللللللللللعًما،  وينعلع المان رلرسلللللللللللالة المانوكتابة  
 .(6)وراءارة املف مة مع النية

 .(7)مل حيصل المان ولو أءار ُثأَّ ما  قبل أْن يتبنيَّ مراده
 .(8)انطَأو  وال ارق بني أْن دكون ااءارة من أخرسى 

انْن مل يأعرف به ،  حلا ه إنهأو  املقمَّنوالبأعَّ يف انعلاد المان من بعوغه إىل الكاار 
 .(9) اة التعه غريهأو  نح؟ لو ابتعر املقمق   ,اال أمان

مت  (10)[قبلللل]كلللان قلللع اسللللللللللللللترلللار من أو   لبللل  وإْن قَ ، ن الملللان اردلللعوإذا ردَّ املقمَّ 

 

 (.10/279وهو املعتمع. انظر: الروضة ) (1)
 يف )ط(: )من ما(. (2)
 يف )و(: )دفزه(. (3)
ولو قال: ال خوف  عيك كان صللللرحياً، ولو قال: ال ختو " (:13/256قال يف حبر املفهب ) (4)

ختو هنج  ن مل يكن صلللللللللللرحياً، لن قوله: ال خوف  عيك نف  لعخوف اكان صلللللللللللرحًيا، وقوله: ال 
  ع قوله: )ال حتزن, وال دفزه(.أ. ومل  انت  . "اخلوف اعل يكن صرحًيا

 (.14/197احلاوي ) (5)
 (.10/280انظر: الروضة ) (6)
 (.10/280(. والروضة )11/52انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) .ولكن ال يغتال (7)
 (.10/279(. والروضة )11/461انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (8)
 (.280 -10/279(. والروضة )11/461انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (9)
 يف )و(: )قتل(. (10)
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 .(1)المان
اءلللللللللللللل اط : والظلاهر، دردتد (2)[ايله]: قلال ااملا  ؛ردومل ي لبللعل ياوإْن سللللللللللللللكلا  
 .(4)يكفج السكو  : لكْن قال البغوي، (3)اللبول

 .(5)ودكفج ااءارة والمارة املشعرة به، وال يأش ط ايه أْن يكون رلعفظ
 .(6)ينبغج أْن ي كهاانْن كان يف قتالى 

كمللا للله رد  لللع ،  ن أْن يردَّ المللان بعللع قبولللهولعمَقمَّ ، والمللان ينعلللعأ من الطراني
 .(7)الفمة بعع قبوله
قا  ملا  رد  ؛"اخف حفرَك مين،  منك لسللللللللللللاأ ": قال لعمسللللللللللللعل واع : قال ااما 

 .(8)لنه ال يثبا يف أحع الطراني دون اآلخر؛ المان له
 .(9)وجيوة لعمسعل أيًضا ردت المان إذا خاف منه خيانة

 .(10)[رَلْ َفار]ويصح دععيَ المان 
ع ل إىل كاارى يف اللتالولو أءلار  ا و  ودفا ا المان، إىل صلو املسلعمني  واحناة مأسلْ

عق ق املسلللللللللعل ؛هدْ ر  مل أأ : وقال املسلللللللللعل، ظنناأ أنَّه يلأَقمق نين: وإْن قال الكاار.  أمان وال ، صلللللللللأ
 .(11)ويعتحَ مبأمنه, لكْن ال يأغتال الكاار، أمان

 

 (.10/280(. والروضة )11/461)انظر: الشرح الكبري لعرااعج   (1)
 يف )ط(: )وايه(. (2)
 (.17/472هناية املطعب لإلما  ) (3)
 (.10/280(. والروضة )11/461رااعج )انظر: الشرح الكبري لع. و (7/480الت فيب ) (4)
 (.10/280(. والروضة )11/461انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (5)
 (.10/280الروضة )و  (.11/461الكبري لعرااعج ): الشرح  أي: ي ك اللتال. انظر (6)
 (.10/281(. والروضة )11/463انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (7)
ولو أمن املسلللللللللللعل كااراً، البل أَْمنه، وقال: لسلللللللللللا "(, ونص  بارده: 17/472ة املطعب )هناي (8)

 يصلللللللللللح انن المان الأؤمنك مين، اكن  خفاً حفرك مين، وقع قبعا أمانك يل، ا فا ردٌّ لألمان؛ 
 ."يف أحع الطراني دون الثاين

 (.10/281(. والروضة )11/463انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (9)
(.  11/461. واملثبا من الشرح الكبري لعرااعج ) رار(يف )و(: )رال(, و  رابراليف )ط(: )  (10)

 .(10/280والروضة )
 (.10/280(. والروضة )11/461)انظر: الشرح الكبري لعرااعج   (11)
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انْن دخَل ،  بالدان إذا كان يعخع ا بال سببوإمنا يأش ط التأمني يف دخول الكاار  
ا و   لينلاد إىل احلَ إْن الح له لسلماه كال    دعاىل والنظر يف ااسلال أو    لداي رسلالة

 .(1) مٌن من غري حا ةى إىل أتمني
أنلَّه لو   :لللاضللللللللللللللجا َيع لكْن يف دع ,(3)لعترلارة اال يو لب لله أملاانً  (2)وأملَّا اللعخول

 .(5)(يغنل)وال  يأقخف منه ؛"به (4)[ورضياأ ]دخعاأ ليأقخف مين املال املضروب ": قال
مل يلأَبال  ؛"ال حيتاج إىل أمانى  ظنناأ أنَّه كالعخول لعسلللللللللللللفارة": و ع  اَلوَّل لو قال

َمن دخَل ات رًا ا و : قال  (6)[الترارة]ولو رأى ااما  املصلللعحة يف دخول ، بظنه ويأغتال
خبالف ما إذا أمَّن   ,(7)ولو قال ذلك واحٌع من املسللللعمني مل يصللللح,  و مل به   اة ؛ من
 .اننه يصح، (8)[خمصوصني]اأَّارًا أو  ات رًا

أنَّه ال :  أظ ر ا  ,او  ان  ولو دخَل الكاارأ معتمًعا  ع  حلاه ذلك ظاانًّ صللللللللللللللحته
 .(9)يأغتال

 

 (.10/280(. والروضة )11/462انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (1)
 أ(./222) (2)
 (.10/280(. والروضة )11/462انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (3)
 يف )و(: )ويضرب(. (4)
إال أنه وأضللللللع حرف )ط( صللللللغري يف البياض يف )ط(,    بياض يف النسللللللختني, اللوسللللللنيما بني   (5)

  , "قال اللاضلللللللللج احلسلللللللللني:...(: "17/141) ايه يف  واملثبا من كفاية النبيه البن الراعة, اننه قال
 انسب اللول إليه.

 يف )ط(: )املصعحة(. (6)
 (.10/280(. والروضة )11/462انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (7)
 خمصورصني(.يف )و(: ) (8)
 (.10/280(. والروضة )11/462وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (9)
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  فصل ٌفٌشروِضٌاألمان
 :(1)ويأش ط ايه أمران

اأو   اعو أمَّن طعيعةً ،  يتضللللرر به املسللللعمونال أَ   :أحع ا , مل يصللللح المان   اسللللوسللللً
خبالف أتمني ، (2)والو لللله أالَّ يثبللللا نللللفا المللللان حَ التبعيا إىل املللللأمن: قللللال اامللللا 

 .(3)الصيب
 عرف حللانل يف اللعللة والكثرةيل شللللللللللللللرف  ع  اجليش من خللارجي يالللف :والطعيعللة

 .وغري ا
، ويبح   ن  وراُتل، الفي يكون بني اجليش خمتفًيا يسلللمع أخبارهل  :واجلاسلللوس
 .وبواطن أمورهل

 (5)[و سللللللللللر بسللللللللللببه]  ع  معارج الغزاة  (4)]من أحاط[وكفا لو أمَّن : قال الرااعج
كون دوال يأشلللل ط يف المان أْن  .ا و مردوٌد لعضللللرورة، واحتا وا إىل نلل الزاد، العسللللكر

 .(6)ويكفج انتفاي الضرر، ايه منفعٌة ظاهرة
رها أبْن يكون املقمَّن ، أنَّه يأشللل ط أْن يكوَن ايه مصلللعحةٌ   (7)  و ن دتمة التتمة واسلللَّ

كن ايه د أبنه إذا مل لكنه صلللللرَّحَ , وهو را ع إىل اءللللل اط نفج الضلللللرر،  (8)ال خنافأ ضلللللرَّه
 .صحيمصعحة ال 
ما بين ما يف وال جيوة اي،  أءلللل روجيوة أربعة    ,(9)معده  ع  سللللنة  يزيعأْن ال :  الثاين

 

 (.9/372(. والنرل الوهاج )7/44(. والوسيد )17/474انظر: هناية املطعب ) (1)
 (.17/474هناية املطعب ) (2)
 (.10/281(. والروضة )11/462انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (3)
 يف النسختني: ) حاًدا(, واملثبا من الشرح الكبري. (4)
 الرااعج.واملثبا من )و(, وهو املوااَ ملا ذكره يف )ط(: )و ن نسبة(,   (5)
 (.463 -11/462الشرح الكبري ) (6)
واللاسللللللل    حلع احلعي  من ااطمة اجلوةدانية, ( ليب الفتوح, أسللللللعع بن  مود بن خعو العرعج7)

روى  نه أبو نزار ربيعة اليمين وابن خعيل, ولع سلنة مخس  شلرة ومخسلمائة, , الصليعالينبن الفضلل 
 .(127 -8/126)طبلا  الشااعية الكربى لعسبكج  انظر:  ودويف سنة ستمائة. 

 مل أ ثر  ع  دتمة التتمة, ومل أ ع من نلل هفا اللول  ن دتمة التتمة. (8)
ر، ويف قول:  ءللللللرط المان أن ال يزيع  ع  أربعة أءلللللل (: "10/281قال النووي يف الروضللللللة ) (9)

 ."جيوة ما مل يبعا سنة
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 .(1)أصح اللولني
نة يف  ل ، (3)والرااعج (2)هفه  بارةأ مجا ة من ل الغزايل وهو يلتضلللللج أنَّ معة السلللللَّ

 .وأنَّ احلأكل كفلك يف انعنة، اللولني
نلة،  يف كتلاب انلعنلة (4)و زَ  الغزايل و علل اخلالف ايملا دوهنلا إىل  ، رملنع يف السللللللللللللللَّ

 .(5)وحك   ن الفوراين أنَّه  عَل السَّنة يف  ل اللولني، أء رأربعة 
وإْن كان الشللللليب أبو  مرو بن الصلللللالح ،  يصلللللح ما قاله هو وغريه هنا، اعع  هفا

ا: وقيل،  (6)نةكون سللَ يصللوابه أالَّ : قال وطرده يف ملا  الرسللول ، إنَّ ابن داود حكاه أيضللً
وقطع مبنع غريه من ا ،  إقامة الرسلللول سلللنة  نع احلا ةوقطع املاوردي جبواة ،  (7)هفه املعة

 .(8) نع احلا ة
نة: قال الرونين ، دون املشلروه  َبطَل المان يف الزائع  ع  املشلروه  ؛ولو ةاد  ع  سلَ

ََ ): قال .أنَّه يبطل يف الكل (9)[الصلللللللللفلة] خمرَّج من دفريَ وايه و هٌ  ل  ع   ؛ولو أطع محأ
 .(12()11)(أء ر، وبعا بععها املأمن (10)أربعة

ا امللل : قللال، الر للال (13)[أبنفس]، وخصَّ املللاوردي دلييللع المللان رملللعة اال  الوأمللَّ

 

 (.11/462وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (1)
وايما بني ذلك قوالن كاللولني يف م ادنة الكفار حي  ال ضعو "(: 7/45قال يف الوسيد )  (2)

. وانظر  "ما المان اال يزاد  ع  السلللللنةوأ  لعمسلللللعمني و نع الضلللللعو اوة امل ادنة إىل  شلللللر سلللللنني
 .(205, 173البسيد )

 (.11/462الشرح الكبري ) (3)
 دلع  النلل  نه قريبا. (4)
 (.7/91مل أ عه يف املخطوط من اارنة, وانظر: الوسيد ) (5)
 (.4/122ءرح مشكل الوسيد ) (6)
 ومل أ ع من نلل هفا اللول  نه.  مل أ ثر  ع  كتبه, (7)
 (.14/353احلاوي لعماوردي ) (8)
 .الرونين(, واملثبا من )الصفلة(, وهو املوااَ ملا ذكره الصعقةيف )ط(: ) (9)
 ب(./222) (10)
 مل أ عه يف البحر. اللوسنيما بني   (11)
 (.13/260حبر املفهب ) (12)
 يف )و(: )ما ليس(. (13)
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 .ويف الصبيان و  ان, (1)يتليع أمانه مبعة
لكْن ال يأغتال املقمَّن ح؟ ،   ع  دردتب حكمه  عيه اسللاده   أتَلرأ وم؟ اسللَع المان ا

 .انعنةوكفا يف ، يأبعَّا مأمنه
ا،  مبعة وإذا كان المان مألعَّرًا:  (3)والرونين  (2)قال املاوردي  انْن كان خمصللللللللللللللوصللللللللللللللً

ولله الملان بعلعهلا إىل أْن ير ع إىل ، اعله اسللللللللللللللتيفلاي دعلك امللعة راقلاملة اي لا (4)[ببعلعة]
 .لععود  اوال أمان له بععه،  وإْن كان  امًّا يف مجيع البالد انلض  أمانه مبضج املعة،  مأمنه

سللللللللللللللواٌي ايه ،  ا و أمَّنه يف مجيع ا َمن أمَّن كاارًا يف مجيع بالد ااسللللللللللللللال   :(5)وقاال
ويف الطريَ القرب من دار  ايله اكلان أمنل ،  "أمَّنتلَك يف بعلع كلفا": وإْن قلال، ااملا  وغريه
، ااسللللال أمًنا يف مجيع بالد  (6)[كان] ؛انْن كان املَقمق ن ااما  وإْن أطعَ .احلرب ال غري
ا يف  للل واليتللله  ؛(7)[إقعيل]يل اوإن كللان و  َ انحيللة ، وال يردفع رنعزاللله، كللان أمنلللً ولو َويل 
اقتصلللللللللللللر أمانه  ع  املوضلللللللللللللع   ؛وإْن كان من  حاد الناس،  أمانه إلي ا  (8)[يتععَّ ]أخرى مل 

دار احلرب  (10)[من]و ع  الطريَ إليه ، قريةأو  كانا  (9)[بععةً ] ؛الفي يسلللللللللللكنه املَقمق ن
 .بلعر احلا ة (11)[ا تياةه]يف معة 

 

 (.14/219احلاوي ) (1)
 (.14/201احلاوي ) (2)
 (.13/259حبر املفهب ) (3)
 يف )ط( كعمة غري واضحة. (4)
 (.259 -13/258(. وحبر املفهب )14/200احلاوي ) (5)
 يف )و(: )ا و كان(. (6)
 يف )و(: )ااقعيل(. (7)
 يف )و(: )يبعع(. (8)
 يف )و(: )من بععة(. (9)
 يف )و(: )يف(. (10)
 (, ولعل الصحيح ما أتبتناه.اختيارهيف النسختني: ) (11)
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ٌٌفٌحكمٌاألمانٌفصلٌ 
، الةٌ  من   لة املقمنني، نل نبلفه م؟ ءلللللللللللللللايوا ,وهو  للٌع  لائز من   لة الكأفلَّار

لكن جيوة نبفه ، اغتياله كما يف  لعي الف قمَّة وانأعنة احلاصللعني من ااما  (1)ل[ن]اعيس 
وال جيوة يف  لع الف قمَّة إالَّ إذا حتللا منه  ,(2)منه خيانة كما يف الع ع إذا اسللللللللتشللللللللعر ْ 

 .(4) ع  ما سيأي، (3)[ ع  الصحيح]اخليانة 
عع المان تمل ي  ؛"خاصة نفسك أمَّنا ":  اعو قال،  واملتبع يف المان مو ب الشرط

 .(5)احلاضرينوذريته  وال إىل أهعه إىل ماله احلاضر معه
ولو أطعَ  , عكللحصللللللل المان   ؛"ومالك  أمَّنتك أنا وأهعك وذريتك ": ولو قال

هو : وقلال، وصللللللللللللللحَّحلهأ ااملا ، لال يتعلعى إلي : أحلع لا ,(6)او  لان ؛"أمَّنتلك " :قولله
، يتععى إلي ل:  والثاين.  (7)اننَّ مطعله يلتضللللللللج  صللللللللمت ل،  خبالف  لع الف قمَّة ,املفهب

يف  البنللعنيرجوقللال بلله ، (9)يف املللال البنللعنيرجو ، (8)وهو مللا أورده الشلللللللللللللليب أبو حللامللع
 .(10)الفرية

 (13) [يف املال هعنة]يف   (12)غا وابن الصلللللللللللللبق   (11)و الطيببوالفي أورده اللاضلللللللللللللج أ

 

 يف )ط(: )له(. (1)
 (.10/281(. والروضة )11/463(. والشرح الكبري لعرااعج )7/45انظر: الوسيد ) (2)
 ما بني املعلواتني مكرر يف )ط(. (3)
 (.7/480(. والت فيب )7/45انظر: الوسيد ) (4)
 (.7/45الوسيد )انظر:   (5)
 (.10/295انظر: الروضة ) (6)
 , بعل: )هو املفهب(."االرأي الظاهر"( إال أنه قال: 471 -17/470طعب )هناية امل (7)
 (.13/276حبر املفهب ) (8)
 (.16/401كفاية النبيه )  (9)
 (.16/401كفاية النبيه )  (10)
 (.976 -975وانظر دععيلته ) مل ا عه يف التععيلة, (11)
 (.276 -256الشامل )  :مل أ عه يف الشامل, وانظر (12)
 هكفا يف النسختني. (13)
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،  عيه من الثياب   (3)[ما]يتبعه  :  (2)والرونين  (1)املاوردي  وقال،  ايه ةو ته  يعخلال  :  وقاال
 سلللتغيني ومركوبه الفي ال،  وما ينفعه يف معة ر و ه، يسلللتعمعه يف حراته من اآلال  وما 
 .غريهأو  سواي أمَّنه ااما ، يعخل ايه ما سوى ذلك من الموال والفرية (4)وال,  نه

: إن قيل له: الال،  وذكر املاوردي يف دخول دار ااسللللللللللللال  أبمان دفصللللللللللللياًل  خر
، "لك المان  ع  نفسللك ": وإن قيل له،  وماله  (6)[ذريته]  هاي (5)[دخل]  ؛"لك المان"

 (7)[من]وإن مل يتلع  به ،  أبو حامع ه ا قال  حصللللللل وهو أ:  قال  .اختأص به دون ما سلللللللواه
 .(8)الصحاب  من أحع

ا مللا كللان من للا يف , وكللل هللفا يف احلللاضللللللللللللللرين من الوالد والزو للا  والموال أمللَّ
 لولو ءلرط دخون :  (11)والرونين  (10)قال املاوردي ,(9)اال يعخل يف المان قطًعا  ؛بالدها

 .نوابه من والة الثغورأو  ،ن ااما إالَّ أنَّ يكون املقمق ، مل يصح ؛ايه
 .(12)وكال  الغزايل يأف  ل اويز ذلك من  حاد الناس

رَّج  ا ذكره املاوردي يف مسلللللللللللللألة ااطالق و  ان  خران مفصلللللللللللللالن بني مالى  وطأ
 ة.اتصري الو ه أربع، ولفظوبني لفظى ، ومال

لع  ا  ؛كونه أخفه لنفسه خاصَّةلال والفرية الفين معه يف المن وحي  مل يعخل امل
 ؛انن نلض الع ع ور ع إىل دار احلرب   ,به معصلللومان  ان ا ماما دا   نع: قال ابن داود

 

 (.14/199احلاوي ) (1)
(. والنووي  11/486. واسلتحسلنه الرااعج يف الشلرح الكبري لعرااعج )(13/258حبر املفهب ) (2)

 .(10/295يف الروضة )
 يف )و(: ) ع  ما(. (3)
 أ(./223) (4)
 هكفا يف النسختني. (5)
 يف )و(: )حراته(. (6)
 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (7)
 (.14/218احلاوي ) (8)
 (.10/281(. والروضة )11/463انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (9)
 (.14/199احلاوي ) (10)
إال من ااملا  حبَ الواليلة العلاملة، وال يصللللللللللللللح من "إال أنله قلال:  (,13/258حبر امللفهلب ) (11)

 ."غريه من املسعمني الفين ال والية نل
 .(173انظر: البسيد ) (12)
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 .(1)او  ان لبعض املتأخرين
قال  ؛اعو قتعه قادل، والسللللللليبوإذا صلللللللح المان صلللللللار املقمَّن معصلللللللوًما  ن اللتل 

 له مبلا وو ، (2)واللفمج الو له  نلعان اللطع أبنله يضللللللللللللللمن مبلا يضللللللللللللللمن بله املعلاهلع: ااملا 
 .يلتضج أنه إذا قتعه ذمجٌّ لزمه اللصاص

 

 مل أ ثر  ع  كتبه, ومل أ ع من نلل هفا اللول  نه. (1)
 .(10/281)(. والروضة  11/463. وانظر: الشرح الكبري لعرااعج )(17/471هناية املطعب )  (2)



 

 

 

316 

 

 اجلواهر البحرية

 :شتملٌللىٌمسائلمٌفصلٌ 
انررة من دار احلرب إىل دار ااسلال  وا بة  ع  َمن قع ر  عي ا ومل يلعر  :الوىل

ََ أو  ,أسللللللعل  اسللللللواٌي كان حربي، إظ ار العين ع   انن مل ، قعر  ع  انرب أو  أسللللللريًا أأطع
 .يلعر يلعر ا و معفور إىل أن

 .(1)سلطا انررة  نه ؛انن اأتحا البعع قبل أن ي ا ر
 شرية   (2)[لنَّ له]أو    ،كونه مطاً ا يف قومهل   اوإن كان يلعر  ع  إظ ار دينه اي

: وقيل ,(3)كره له امللا يأ و ، سللللللللللللللتحبدأ لكن ، عزمه انررةدمل   ؛الفتنة يف دينهوأمن   حيمونه
 .جيب

ل املاوردي اال تزال و ع  الع اي ] ع   (4)[قعر]إن  : الال،  يف غري السللللري  واصللللق
اال تزال واالمتنللاه دون  (5)[وإن قللعر  ع ، و للب  عيلله امللللا  ؛إىل ااسللللللللللللللال  واللتللال

 أن: (6)هلا[احلعإ]: اعلله تالتلة أحوال ؛ ع  االمتنللاه دون غريهوإن قلعر  ,اللع لاي واللتللال
، أْن ير و نصلللللرة ااسلللللال  هبررده:  والثانية  .االوىل ااقامة، ير و ظ ور ااسلللللال  مبلامه

 .(7)ايتخري بين ما، أن يتساوى حاله يف امللا  وانررة: الثالثة .االوىل أْن ي ا ر
االلع  َ  (8)[مل]وإْن  واملرأةوال ارق يف و وب انررة بني الر للل  ومل يليللعوه ، (9)رمللً

 .(10)أنه يتليع هبا والظاهر, حبالة المن

 

  (.7/443الت للفيللب )(. و 3/265(. وامل للفب )231(. والتنبيلله )14/104احلللاوي )انظر:  (1)
فة  وحت(. 10/282والروضللللللللللللللة ) (.311(. ومن اج الطالبني )11/464والشللللللللللللللرح الكبري لعرااعج )

(.  6/54)ج . ومغين احملتا (4/204وأسلللللىن املطالب )(. 4/205 ية )(. والغرر الب9/269احملتاج )
 .(8/82وهناية احملتاج )

 يف )و(: )لنه(. (2)
 (.10/282(. والروضة )11/464وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (3)
 يف )ط(: )قعروا(. (4)
 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (5)
 يف )ط(: )أحعي ما(. (6)
 (.105 -14/104احلاوي لعماوردي ) (7)
 املعلواتني ساقد من )و(.ما بني   (8)
 ب(./223) (9)
 (.9/269انظر: حتفة احملتاج ) (10)
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مل يعزمه  ؛(2)[دنرهل]أال طرج من  أطعلوا السللللللللللللري وءللللللللللللرطوا  عيه لو  :(1)[ةنيالثا]
غري لا  ع   وأ  تلاقأو  بطالقأو  ,فوه رهللوإْن حعق ، كملا مر،  بلل يعزمله اخلروج، الوالاي
ا ؛طرجأنله ال  ه ؤو حبسى الابتلعأو  وكلفللك لو كلان يف قيلعى ، مل دنعللع ميينله ؛النْن كلان مكرهلً

 .(4)كفارٌة وال طالق وال  تاق  عزمهياال  (3)[رلتحعيو]
 ؛اللنن حعَو بعللعمللا أطعلوه ؛وإْن حعو ابتللعاًي ليطيللق ب قعوهبل وال يت موه رخلروج

: أظ ر للا  ,او  للان ؛طرج إذا أطعلوهوإْن كللان قبعلله احعو أال , نلل  بللهحيو  لزملله اخلروج
 .(5)عزمه حكمهيا، أنه ليس  كراه

مل حينلل  ؛ اللأطعلوه، احعو، ح؟ حتعو (6)[نطعلللكَ ]ال : واولو قللال :قللال البغوي
ح؟ حتعو أال خترب مبكاننا   (7)[ن كك ]ال  :  وقالوا،  كما لو أخف العصوص ر اًل   ,رخلروج
 .(8)لهنا ميني إكراه؛ حين مل ، احعو وأخرب مبكاهنل، أحًعا

حيصلللللللللللللللللللل بللللله  (9)[رحلبس]كن هلللللفا بنلللللاي  ع  أنَّ التخويو يول :قلللللال الرااعج
اللننلله يعزملله هنللا انررة ، (11)[رحلبس]كللالتخويو   هللفا ليس: وقللال النووي. (10)ااكراه

 .(12)والتوصل إلي ا مبا أمكنه
ا مبلا إذا خلاف منله  أنله قيلَّع كون احلبس ابن داود و ن ملا ال : وقلال، انالكإكراهلً

 

 (: )الثالثة(.طيف ) (1)
 يف )و(: )دارهل(. (2)
 يف )و(: )رحلعوف(. (3)
هناية  . وانظر:  (10/282(. والروضلللللة )11/465وهو املعتمع. انظر: الشلللللرح الكبري لعرااعج ) (4)

 (.4/205املطالب )(. وأسىن 17/538املطعب )
 (.10/283(. والروضة )11/464وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (5)
 يف )و(: )يطعلك(. (6)
 يف )و(: )ن كنك(. (7)
 (.7/485الت فيب ) (8)
 ( أو )رجليش(, ولعل الصحيح ما أتبتناه.رجلبسيف النسختني: ) (9)
 (.11/465الشرح الكبري ) (10)
 يف )ط(: )رجلبس(. (11)
 (.10/283روضة الطالبني ) (12)
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اف منه   .(3)ينعلعأ اليمني ايه ؛(2)[احلبس]طول املك  يف  (1)[إالَّ ]طأ
وإْن ءللرطوا  عيه ، مل جيز له العود ؛ولو أطعلوه إىل دار ااسللال  وءللرطوا  عيه الَعود

 ,جيبااملش ور أنه ال    وإْن قبعه خمتارًا،  ل الشرط مكرًها ا و لغوب  انْن قَ   ؛مالى   (4)[إرسال]
ونسللللللللبه صللللللللاحبأ البيان إىل الشلللللللليب أيب حامع ، وايه قوٌل أنه جيب  .(5)لكن يأسللللللللتحب

 .(7)ورده  عيه صاحب الوايف، (6)والكثرين
أنه ال  ؛يرسلل إلي ل مااًل أو   وملتضل  الصلحيح أهنل إذا أطعلوه  ع  أنه يعود إلي ل

 .(9)[أحع ا جيب]أنه  (8)[اللول]وايه ، لكن يأستحب، وال اارسال جيب الر وه
 والفي يلتضللليه املفهب أنَّ املال الفي يبع  إلي ل اسلللتحبارً   :قال صلللاحب البيان

 .(10)ال ميعكونه و ورً أو 

 

 يف )و(: )ال(. (1)
 يف النسختني: )اجليش(, ولعل الصحيح ما أتبتناه. (2)
(.  349 -19/348كفلايلة النبيله )  :مل أ ثر  ع  كتبله, ومل أ لع من نللل هلفا اللول  نله. انظر (3)

 (.13/322وحبر املفهب )
 يف )و(: )أن يسأل(. (4)
 (.10/28(. والروضة )11/465وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (5)
 (.12/193البيان لععمراين ) (6)
 الوايف رلطعب يف ءلرح امل فب؛"(, الال: 10/4معته  ع  اجملموه )يَنلل  نه السلبكج يف دك (7)

 يف أصلول الفله  شلج الشلااعج يف البحر احمليد, وينلل  نه الزرك"أتليو: أىب العباس أمحع بن  يسل 
. قعا: هل هو اللعيويب؟ انت   ."صللللللللاحب الوايف يف ءللللللللرح امل فب"(, ورمز اليه بلوله: 4/423)

اان احله وكنيته يطابَ ما ذكره ابن السللللللللللبكج يف طبلاده, إال أنه مل يفكر يف مقلفا  اللعيويب كتاب 
قال ءلليخنا الفهيب إنه دويف سللنة  ": (8/24يف طبلا  الشللااعية الكربى ) الوايف, وقال  ن اللعيويب

دسلللع و انني وسلللتمائة, قعا: وليس كفلك, بل قع أتخر  ن هفا الوقا الع رأيا طباق السلللماه  
عضلللل ا يف  عيه يف الععل الظاهر مقرخة بسللللنة إحعى ودسللللعني وسللللتمائة بعضلللل ا يف مجادى الوىل وب

 ثر  عيه, وأما قوله هفا؛ أ. وأما الكتاب؛ ا ين الوايف؛ اعل  انت   ."ر ب و عي ا خطه رلتصلللللللحيح
  عل.أاعل أ ثر  عيه يف ءجي من كتب الشااعية. و   

 هكفا يف النسختني. (8)
يف )ط(  عللل نلطللة بني هللادني الكعمتني, لتكون كعمللة )أحللع للا( اتبعللة ملللا بعللعهللا: )أحللع للا   (9)

 قال صاحب البيان(.
 (.12/193ين )البيان لععمرا (10)
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ايه  (4)والكايف  (3)الت فيب  اوقع حك  صللاحب،  (2)البنعنيرجوكفا قاله : (1)[قعاأ ]
يكون أو  د  عيهريأ ا  ,إذا اعى السللللللري نفسلللللله مبالى اغنمه املسللللللعمون: (5)[الال]،  و  ني
 .ايه و  ان ؟غنيمةً 

ا إذا ظفَر بللله  (7)[كلللان] ؛كلللان خمتلللارًا يف إ طلللائللله  (6)]إْن[: وقلللال امللللاوردي مغنوملللً
وكفا إذا : قال  .وإْن كانوا ءلللللللرطوه  ع  إطالقه كان رقًيا  ع  م عكه ايأخفه،  املسلللللللعمون

 .(9)املال (8)يأرد إىل بيا، ُثأَّ غنَل ذلك املال، ااتعى ااما أ أسارى من مال بيا املال
مل جيز للله  ؛وهل يف أمللانى منلله، لو أطعلوا السللللللللللللللري  ع  أنلله يف أمللانى من ل :الثللالثللة

اعلللله داعأ اخلللللار ني  هايإالَّ إْن خر وا ور  ,وال لموانل اعيس للللله التعرض نل، اغتيللللانل
 .(10)خاصة

أنه ليس له   :أصلح ما،  او  ان  ؛ومل يسلتأمنوه،  ولو أطعلوه  ع  أنه يف أمانى من ل
 .(12)(11)وهو املنصوص، اغتيانل

 .(13)ومااًل  سبًياو قتاًل  لاعه اغتيان ؛ولو أطعلوه من غري أمانى وال استئمان
 ؛هلا  عيلهردق  الأخلف  نلع خرو له  ني ملال ملسللللللللللللللعل ل  ، ليس لله اغتيلانل: وحيل  قعنلا

ايما لو أخف   الو  انايه  :  أحع ا  ,ويف ضللماهنا طريلان, سللواي ءللرطوا أمانه أ  ال،   اة

 

 يف )و(: )قال(. (1)
أنله   ُث امللال اللفي نخلفونله ملا حكمله؟ أطعَ البنلعنيرج...(: "17/111قلال يف كفلايلة النبيله ) (2)

 ."كالموال اليت يغنموهنا منا
 (.7/486الت فيب ) (3)
 مل أ ثر  ع  الكايف, ومل أ ع من نلل هفا اللول  نه. (4)
 هكفا يف النسختني. (5)
 يف النسختني: )اعاي إْن(, وكعمة )اعاي( ليسا  نع املاوردي يف احلاوي. (6)
 ما بني املعلواتني مكرر يف )ط(. (7)
 أ(./224) (8)
 (.14/272احلاوي لعماوردي ) (9)
 (.10/282(. والروضة )11/465(. والشرح الكبري لعرااعج )7/479انظر: الت فيب ) (10)
 (.4/292ال  ) (11)
 (.10/282(. والروضة )11/465وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (12)
 (.10/282(. والروضة )465 -11/464وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (13)
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  .(2)اللطع أبال ضمان: والثاين .(1)[مالكه]ه  ع  ردق  ل   املغصوبَ 
لزمه  ؛انْن كان خمتارًا،  أقرضللللهأو   ،الثمن إلي ل علو اءلللل ى من ل ءلللليًئا لينل :الرابعة

، أنَّ العلع رطل :-  وهو املنصللللللللللللوص-  (3)[أصللللللللللللح ا]، اطأرقٌ  ؛وإْن كان مكرًها  ,الوااي
ايتخري يف الللعمي ،  وقو العللعأنله خمرَّج  ع  قويَل : والثلاين  .(5)(4)العني إىل رهبلاوجيلب رد 

ولزو   اللطع بصللللللللللللللحلة البيع: الثلالل  .وبني أْن يرده، العللع ويرسلللللللللللللللل الثمن جييز بني أنْ 
 .(6)الثمن

 سواي كان التعو بفععه،  ضمن ا رلثمن ؛ولو دعفا العني انْن كان خمتارًا يف الشراي
ا اللنْن كللان الثمن بفععلله او  للان, بفعللل  غريهأو  يضللللللللللللللمن للا : أحللع للا ,وإْن كللان مكرهللً

ري بني الليمة والثمن: والثاين .رلليمة  .انْن كان بفعل غريه مل يضمن ا، طأ
إْن كان خمتارًا ضللللللللمن و ،  إْن كان مكرًها يف اعع ا اال ضللللللللمان  :(7)البنعنيرجوقال 

ااملفهب أنه يضللللمن ا بليمت ا كما لو   من يعه  اوإخرا  وإْن دعفا ببيع ا   :قال  ،قيمت ا
 .دعفا بغري البيع
ومطللللالبتلللله ]، ويطللللالبلللله رلثمن أنَّ البللللائع يتخري بني أْن ميضللللللللللللللج البيع: وايلللله قولٌ 

 .(8)[رلليمة
وابعللل  لنلللا ، خلللف هلللفا": ولو مل جير  لفٌظ من ألفلللاظ البيع بلللل قلللالوا :قلللال الرونين

 .(9)ا و كما لو اء ى مكرًها ؛نعل: الال، "كفا

 

  (.11/465(. والشلللللللللرح الكبري )7/485الت فيب ) يف النسلللللللللختني: )غاصلللللللللبه(, واملثبا من (1)
 (.10/283لعنووي )الروضة و 
 (.10/283(. والروضة )11/465وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (2)
 يف )و(: )أصح ما(. (3)
 (.293 -292, 4/203انظر: ال  ) (4)
 (.10/284(. والروضة )11/466وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (5)
 (.14/272ي )(. واحلاو 17/539انظر: هناية املطعب ) (6)
 مل أ عه. (7)
 هكفا يف النسختني. (8)
(,  13/324مل أ ع هفه العبارة يف حبر املفهب, الع دكعل  ن هفه املسللللألة يف حبر املفهب ) (9)

 (.10/284ولكن و عُتا يف الروضة )
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 .اأءار إىل خالفى ايه، (1)وقال صاحب الكايف  ع  الصح
ا و وكيل يعملأ ما ،  ويبع  نل  نه ولو أ طوه ءللللللللليًئا ليبيعه نل يف دار ااسلللللللللال 

 .(2)يعمعه الوكيل
افج سللللللللللوط ا ، قتلأو    ظ ارأو   لو أسلللللللللعَل كااٌر وقع لزمته كفارة مينيى  :اخلامسلللللللللة
 .(3)كالعيون؛  أهنا ال دسلد: أصح ما ,راسال  و  ان
دفريًعا  ع  الصلحيح - (4)[بعونه]أو  ,إذا ررَة املسلعلأ كاارًا  ذن ااما   :السلادسلة

إىل انلضللللللاي  وال الكاارون الكاار أال يعني املسللللللعمون املسللللللعل  املبارةأ  طَ رَ اشللللللَ   ؛-يف  واةه
 .(5)ز إ انتهاومل  رلشرطو َب الوااي  ؛اللتال

 لز  ؛ح؟ ير ع إىل صلللللللفه  (6)ُثأَّ إْن كان ءلللللللرط الكاار أال ير ع إليه أهل الصلللللللو
اع ل قتعه ، درَك قتاله وطعَب الصللللللللللللوأو   ،املسللللللللللللعل  نه اتبعه ليلتعه انْن وىلق ،  ووأيف له به

 من زما املسلعلأو  وإْن ءلرَط أال يع ض له ح؟ ينت ج اللتال انذا وىل هو، لنلضله المان
وإْن ءللللللرَط ، وكفا إْن قتَل الكاارأ املسللللللعل،  النت اي ءللللللرطه رنزمية؛ قتعه] اة لعمسللللللعمني 

؛ قتل الكاار (8)[املسلللللللللللللعلأ الكاار  اة لعمسلللللللللللللعمني (7)[أتخن]انْن ،  المان إىل ااتخان
 .منعناه وقتعناه، ايفهفولو أتخن الكاارأ املسعَل وقصَع د، حلصول غاية المان
 .(10)وإال قتعناه، (9)[نلتعه]إْن قعران  ع  داعه بعون اللتل مل : وقال املاوردي

 

 مل أ ثر  ع  الكايف, ومل أ ع من نلل هفا اللول  نه. (1)
 (.10/284(. والروضة )11/466الكبري لعرااعج )وهو املعتمع. انظر: الشرح   (2)
(. والروضللللة  7/46الوسلللليد ). وانظر:  (11/467وهو املعتمع. انظر: الشللللرح الكبري لعرااعج ) (3)
(10/293.) 
 يف النسختني: )بعنه(, ولعل الصحيح ما أتبتناه. (4)
والشللللرح الكبري لعرااعج  . (7/484(. والت فيب )8/381(. واملختصللللر )4/257انظر: ال  ) (5)
 .(10/284(. والروضة )11/467)
 ب(./224) (6)
 يف النسخة: )حنن(. (7)
 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (8)
 ( بعون دنليد, ولعل الصحيح ما أتبتناه.ىقتلهيف )و(: )يلتعه(, ويف )ط(: ) (9)
الضرب الثاين: أن َيْسَتْظ  َر يف إءراط المان لنفسه أن يكون (: "14/253قال يف احلاوي )  (10)

 منا ح؟ ير ع إىل صلللللفه، ايحمل  ع  ءلللللرطه وال جيوة أن يلادل بعع انلضلللللاي املبارةة، ح؟ ير ع  
= 



 

 

 

322 

 

 اجلواهر البحرية

ويف . اعو ءلللللرَط أْن ميأكَّن من ذلك ا فا ءلللللرٌط ااسلللللع، وا ب  (1)[ذانل]اسلللللتوهو 
 .اساد أصل المان به و  ان

انْن مل دطرد  ادة املبارةة رلمان  اة ، من ذلك   (2)[املبارةان ءللليًئا]ولو مل يشللل ط 
 ,ايه و  ان ؟ وإْن اطرد  به ا ل يكون ذلك مبنزلة الشلللللللللللللرط,  لعمسلللللللللللللعمني قتل الكاار

أال يأتعرض  (4)[ااملسلتحب]: قال يف امل فب   ؛ليسلا مبنزلته: انْن قعنا  ,(3)نعل:  أصلح ما
 .(5)له

ا ا انة املسلللللللعل، الكاارولو خرج الكفار ا انة   (6)[اننْ ]، خرج املسلللللللعمون أيضلللللللً
قتع ل  انْن هناهل  اة،  وإْن خر وا بغري إذنه، و ب قتعه مع ل ؛كان املبارة اسللللللتنرعهل

 .ال يأتعرض له: (8)والغزايل (7)وإْن مل ين  ل وسكا الع قال ااما ، دونه
، يألتللل  :(12)والرااعج، (11)البنللعنيرجو ، (10)والطربي، (9)املللاوردي؛ وقللال اللضلللللللللللللللاة

أنه ينتلض   عأ  وسلللللللللللكا الباقون  ايما إذا نلض بعضأ امل ادنني انعنة وهو قياسأ قونل

 

إىل صلللللللللفه، وااي رلشلللللللللرط إال أن يكون من املشلللللللللرك إحعى تالث خصلللللللللال، يبطل هبا أمانه:...,  
 ع  املسلعل، ويعز   ع  قتعه، ايرب  عينا أن نسلتنلف منه املسلعل واخلصلعة الثاين: أن يظ ر املشلرك  

ملا يعز  من حراسللللة نفسلللله، انن قعر  ع  اسللللتنلاذه منه بغري قتعه مل جيز أن يلتل، وإن مل يلعر  ع  
 ."لنه ال أمان  ع  قتل مسعل استنلاذه منه إال بلتعه  اة لنا أن نلتعه،

 يف )و(: )استفاد(. (1)
 ملبارة أن ءيًئا(.يف )و(: )ا (2)
 (.10/285وهو املعتمع. انظر: الروضة ) (3)
 يف )ط( كعمة غري واضحة. (4)
 (.3/284امل فب ) (5)
 يف )و(: )وإن(. (6)
نلتل  انن أ انوه من غري اسللللللللتنراده، داعنا من يعينه، ومل "(: 17/534قال يف هناية املطعب ) (7)

 يف السكو ., ومل أ ع نصه "املبارة، ودركناه إىل ق رنه
ده  ولو خرج مجع ا انة الكاار قتعناهل مع املبارة إن كان رسلتنرا"(: 7/45قال يف الوسليد ) (8)

(. وانظر: الشللللللللللللللرح الكبري لعرااعج  151. وحنوه يف البسلللللللللللللليد )"وإن مل يكن  ذنلللله مل نتعرض للللله
 .(285 -10/284(. والروضة )468 -11/467)
 (.14/253احلاوي ) (9)
 (.1080التععيلة ) (10)
 (.16/413كفاية النبيه )  (11)
 (.468 -11/467الشرح الكبري ) (12)
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 .الكل
ينبغج : قال الرااعج،  ايه و  ان؟  أْ  يأ ك ا ل جيوة قتعه رَ ااولو أتخن املسلللللللعلأ الك

 تحيزوإْن ءلللللللرط أال يأتعرض مل،  إْن ءلللللللرَط المان إىل انلضلللللللاي اللتال  اة قتعه:  أْن يألال
 .(1)و ب الوااي

 

 .(10/285. وحنوه يف الروضة )(11/468الشرح الكبري ) (1)
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 :واختتاممٌالبا ٌبذعِرٌثالِثٌمسائل
، أدللك  ع  قععلة كلفا": أمري اجليشأو  إذا قلال بعضأ الكفلار لإلملا  :(1)[ىلو الأ ]

 (2)[ ع ] صللحا هفه املعاقعة ؛اعاقعه ااما   عيه، " ع  أْن دسللعَل يل من ا  ارية كفا
خبالف ما ،  وال ملعورًا  ع  دسلللللللللللللعيمه يكن اجلأعل مععوًما وال  عوًكاوإْن مل ، و ه اجلعالة

 .نه يأش ط ايه هفه الشروطان، إذا  عل اجلأعل من ماله
إْن دلعتين  ع  قععللة كللفا اعللَك من للا  للاريللةأ ": الللال وكللفا احلأكل لو ابتللعأه اامللا 

 .(3)"كفا
 .حرةأو  املفكورة أمةوال ارق يف الصوردني بني أْن دكون اجلارية 

 .وايه و ٌه أنه ال يصح ,(4)صح  ع  املفهب ؛ولو أأطعلا اجلارية ومل دأعني
: ملا إذا قلالو   , لا كثعثله وربعلهمن غنملهنا  ل   زًيا لله  (5)وأحلَ بلفللك مبلا إذا اءلللللللللللللل ط

َى س عة إلي ا"  .وحنو ذلك ، "قريبةأو  ،َمن دلين  ع  طري
أ طيك  ":  اعو قال له،  املشلللللللللللللروط  ا يعل العع   عيهويأشللللللللللللل ط أْن يكون اجلأعل 

 .(6)[اجلعاال  ] ع  قياس ، مل يصح مع اجل ل ؛"تع  مايل" :أو ،" اريًة  ا  نعي
حنوهلا رللعالللة  ع  أو  لله اجللاريلة فه املعلامعلةأ مع مسللللللللللللللعلى أبْن  ععلاولو  ر  هل 

 .(10)والغزايل (9)وااما  (8)وصلحَّحهأ اللاضلج، أهنا ال دصلح:  أحع ا  ,(7)او  ان  ؛اتح ا
جيوة :  ورأى ااما أ ختصللللللليصللللللل ما بلولنا  ,(11)وهو ما أورده العراقيون،  أهنا دصلللللللح:  والثاين

 

 ما بني املعلواتني ساقد من )ط(. (1)
 يف )ط(: )يف(. (2)
 (.8/83(. وهناية احملتاج )234)(. والتنبيه  8/379انظر: خمتصر املزين ) (3)
 (.10/285(. والروضة )11/469وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (4)
 أ(./225) (5)
 يف )و(: )اجل اال (. (6)
 (.10/285(. والروضة )470 -11/469انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (7)
كاية و ه ويف دععيَ اللاضللللللللللللج احلسللللللللللللني ح"ولكن ابن الراعة قال:   (,16/447)كفاية النبيه    (8)

 ُث ذكر قوله. ",اقتض  إيراده در يحه...
 (.17/480هناية املطعب ) (9)
 (.7/46الوسيد ) (10)
 (.10/286روضة الطالبني ) (11)



 

 

 

325 

 

 اجلواهر البحرية

 .(1)مل يصح قطًعا ؛انْن منعناه، استئرار املسعل  ع  اجل اد
نن مل نصلللللحح  ا، انهنل قاطعون مبنع اسلللللتئرار املسلللللعل  عيه،  وكال  العراقيني طالفه

  (2)مل يستحَ أ رة املثل أيًضا ؛اا ارة
، "َمن دلين  ع  قععة كفا اعه كفا من ا": الال، اللععة (3)[المري حبضرة]ولو كان 

 أصلللح ما  ,افج اسلللتحلاقه اجلأعل و  ان  ؛والمري ال يشلللعر هبا،  "هج هفه":  الال ر ل
 .(4)أنه يستحله ابن ك  ع  ما قاله 

 :مخسة أحوال ُثأَّ لعرارية اجملعولة
مل  ؛انن ءلللللرط الفتح  ؛انذا مل دأفتح، لعع  اتح اللععة أال يلعر  عي ا:  (5)ها[احعإ]

أو ]، ا ل يسللللللتحَ أ رة املثل، وإْن مل يشلللللل ط اتح ا مع العاللة، يسللللللتحَ ءلللللليًئا قطًعا
 .(7)اثلث ا: أصح ا ,أو ه ؟ال ءجي لهأو  ،له (6)[يرضب

طمع يف موال ، النْن مل يكن اللتلال  كنًلا، وحلاصللللللللللللللرانهلاإذا أدينلاهلا : وقلال ااملا 
 ؛للادللنكلان  كنًلا ومل   وإنْ  ,الالو له اللطع أبال ءللللللللللللللجي لله ؛(8)[اندر] اتح لا إالَّ ردفلاق
ا نلا   ؛للادللنال ءللللللللللللللجي لله إذا مل :  النْن قعنلا،  اعل دأفتح  (9)[قلادعنلا]وإْن ،  ا لفا  للق اخلالف

 ا و كما لو ظ ر ؛تالبعع الل  (10)[اليأس]انْن حصلللللللل   ؛يسلللللللتحَ هناك:  وإْن قعنا، أوىل
أة رنا أو   اجل اد  (13)منادرب وإْن مل حيصللللللللل لكن ، اللععة  (12)]حصللللللللران[كما    (11)(اليأس)

 

 (.17/480هناية املطعب ) (1)
 (.5/187(. والروضة )11/385) (,6/103(. والشرح الكبري )7/456انظر: الت فيب ) (2)
 يف )و(: )المر بلععة(. (3)
 (.10/289روضة الطالبني )و  (.11/474الشرح الكبري ) (4)
 يف )ط(: )أحعي ا(. (5)
 يف )ط(: )ويرضب(. (6)
 (.10/286(. والروضة )11/470وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (7)
 يف )و(: ) ذن(. (8)
 يف )و( كعمة غري واضحة. (9)
 يف )و(: )الناس(. (10)
 .(, حي  نلل كال  ااما 11/470)  ةندة من الشرح الكبري اللوسنيما بني   (11)
 .(11/470)  يف النسختني: )حضران(, واملثبا من الشرح الكبري (12)
 (.10/243احمليد يف العغة )  انظر: بَر ْماأ بكفا: ضرر  به. (13)
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الرضللللب ا و من سلللل ل أو   وحي  أو بنا أ رة املثل  .(1)افج االسللللتحلاق و  ان، مز  
اال ءللللللجي له  اواتحناه،  ُثأَّ  أعان إلي ا ادفاقًا ال بعاللته مل ل وإذا  اوةان اللععة,  املصللللللاا

ََّ اجللاريلة  ع  امللفهلب،  ع  امللفهلب . وإن  لعان إلي لا بلعاللتله الوىل واتحنلاهلا اسللللللللللللللتح
 .انت  

ُثأَّ ءللللللللللللللرط اللفي دلَّ  عي لا  اللععلةولو كلان اجلأعلل من غري : قلال امللاوردي و خرون
 .(2)مل يستحَ ءيًئا، اجملعول له

 ،مسلللللللللألة دعيني اجلاريةيف اللععة وال جنع اجلارية املعينة    (3)[نفتح]أن  :  احلالة الثانية
َت ءيًئا ؛ ارية مطعلة يف صورة ااطالقأو   .أنَّه يأرضب له: وايه و ه ,(4)اال يستح

يف غريهلا النن كلانلا من أهع لا ا و كملا لو  (5)إن وأ لع  املعينلة: وقلال امللاوردي
 .(6)وإن مل دكن من أهع ا اال ءجي له، كانا اي ا
كل] اوكف  .(8)لو كانا قع مادا قبل معاقعده (7)[حيأ

: والثلالل  .ال جيلب: والثلاين .جيلب البلعل: أحلعهلا ,وإن ملادلا بعلعهلا اثالتلة أقوال

 

وإن كلان اللتلال  كنلاً  ع  اجلمعلة، ومل يكن الفتح  "ونص  بلاردله:  (,17/481هنلايلة املطعلب ) (1)
ملطو اً به، الادعنا، اعل يتفَ الفتح، ا فا يأبىن  ع  ما إذا مل نلادل أصلالً. انن قعنا: إذا دأرك اللتال 

ألن ال يسلللللللللللتحَ هاهنا أوىل، وإن قعنا: العقالق ال أصلللللللللللالً، مع إمكان الفتح، مل يسلللللللللللتحَ ءللللللللللليئاً، ا
يسللللللللللتحَ، انذا قادعنا، انن حصللللللللللل اليأس، وبفلنا اجمل ود، ا فا يلرب منه، إذا رن لنا اليأس، كما  

انز   اجلنع له، ا فا  ل حصللللللللللران، وإن مل حيصللللللللللل اليأس، ولكن دربقمنا رللتال، أو اسللللللللللتنفَران أمٌر 
الرااعج   هبعلع هلفا النين مل أ لعه يف هنلايلة املطعلب, وقلع ذكر  )رمحله  (, وملا نلعله  نله اللمويل "ال دد

 .(471 -11/470يف الشرح الكبري )
ولو  عل ءلللللرطه يف اجلعالة ءللللليئا يف (: "14/203مل أ ع قوله هفا, اننه قع قال يف احلاوي ) (2)

 ."بشرط واحع وهو العاللة وقع و ع  غري اللععة استحله رلعاللة, وإن دعفر اتح ا: لهنا مععلة
 يف )ط(: )يفتح(. (3)
 (.10/286(. والروضة )11/471وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (4)
 ب(./225) (5)
 (.14/203احلاوي ) (6)
 يف )و(: )احلكل(. (7)
َت ءللللللللللللليًئا. وهو املعتمع. انظر: الشلللللللللللللرح الكبري لعرااعج   (8) (. والروضلللللللللللللة  11/471)اال يسلللللللللللللتح
(10/286.) 
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 .(1)وهو الصحيح، وإن مادا بععه و ب، إن مادا قبل الظفر مل جيب
ا إذا مادا يف مب وينبغج ختصللللللللللليص اخلالف ايما إذا مادا بعع الظفر: قال ااما 

و ز   ,أي قطًعا ,(2)و وب البعل أمَّا بععه االظ ر، يع ااما  قبل التمكتن من التسلللعيل
 .أيًضا (4)واملاوردي (3)به الغزايل

ال  ؛اللععلللة إذا مل دأفتح أن امللللفهلللبتملللل أْن دكون مفرَّ لللة  ع  حيوهلللفه القوال 
َت ءيًئا  .وحيتمل خالاه، يستح

أنلَّه إذا  وهج، اجلعلاال  ااملا   ع  قلا لعة ذكرهلا يف بنلاهأ  ؛جيلب البلعل: النن قعنلا
النن كلان التعو قبلل إنشلللللللللللللللاي  اتلفلةوالعني ، ومتَّ العلاملل العملل ,كثوبى   ؛ علل اجلأعلل  ينًلا

ا رلتعو اال ءللللللللللجي له؛  نأظر ؛العمل
ً
وإن ،  وإن كان  اهاًل اعه أ رة املثل،  انن كان  امل

 ؟أب رة املثلأو  انن مل يكن العامل طالب رلتسلللللللللللعيل ا ل ير ع بليمة العني، كان بععه
وايه  ؟الضلللللللللللمان اليعأو   بناي  ع  أنَّ اجلأعل املعنيَّ مضلللللللللللمون ضلللللللللللمان العلع ,ايه قوالن

وإن كان بعع  .وال يبعع  نعي أنَّ اجلأعل يأضللللمن ضللللمان العلع قطًعا،  كالصللللعاق؛  قوالن
 ,]اليع ااحلكل كما مرإنَّه مضلللمون ضلللمان  : انن قعنا ؛وامتناه اجلا ل من الرد  املطالبة به
ح؟ ، نفسللللهبهو كندالف اجلا ل اجلأعل :  الع قال اللاضللللج العلع  (5)ضللللمان[ :وإن قعنا

ويف  .وير ع العلاملل إىل أ رة املثلل، اينفسللللللللللللللب العللع،  الةى حللاويلةآبيكون يف قول كلالتعو  
 .(6)ايتخريَّأ بني الفسب واا ارة، كما لو أدعفه أ نيب  :قولى 

، املشلللل ي البائع رلتسللللعيل بعع دواري الثمن (7)[طعب]إذا : وقضللللية كالمه أْن يلال
 .وايه احتمال، يكون احلأكل كما لو أدعفه بنفسه ؛اامتنع ودعو املبيع

رَّجأ  ع   ، التعو يأو ب االنفسال:  يلال  وينبغج أْن يأغعَّب ضمان العلع ح؟ وال طأ
 

 (.10/286وهو املعتمع. انظر: الروضة ) (1)
 (.17/483هناية املطعب ) (2)
 (.7/47الوسيد ) (3)
 (.14/204احلاوي ) (4)
 ما بني املعلواتني ساقد من )ط(. (5)
(. والروضلللللللللللللللللللة 11/472الشللللللللللللللرح الكبري ) :(. وانظر479 -17/478هنلللللايلللللة املطعللللللب ) (6)
(10/287.) 
 هكفا يف النسختني. (7)
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قيمة  (1)[او ب]  ؛اجلأعل مضللللمون ضللللمان اليع: انن قعنا،  اللولني يف ادالف البائع املبيع
 .و با أأ رة املثل ؛العلعضمان : وإن قعنا، اجلارية

 . مالتسعيل افيه كال  اللاضج وااوإن كان التعو بعع املطالبة والتمكتن من ا
لنَّ الصللللللللللحَّ أنَّ ؛  أْن يكون الصللللللللللح و وب أ رة املثل  وملتضلللللللللل  البناي املفكور
 .و وب الليمة: لكن الصحَّ هنا، الصعاق مضموٌن ضمان العلع

واأرض ، النن كلانلا مب ملة، ملا إذا كلانلا اجللاريلة معيَّنلةو للت اللولني : قلال الرااعج
ير ع إىل : ايروة أْن يلال  ؛وأو بنا البعل،  (4)(3)]اجلواري[اي ا من   عَمن و  (2)[مو  ]

ودأسللللللللللللعَّل ، وجيوة أْن يأبين  ع  حالة  ع  املو  ،  لتعفر دلومي اجمل ول؛  أ رة املثل ال  الة
لو مل جيع :  (7)]...[ (6)[ويأشللللبه أْن يألال]، إليه  نع  ع  املو   (5)]دسللللعل[إليه قيمة َمن 

، اعإلملا  التعيني ؛واأرض نزاهنَّ ة من عَّ وإن وأ لع اي لا  ل  ، دسللللللللللللللعَّل إليله ؛اي لا إالَّ واحلعة
رب  من أصللللللللأو   هل جيب من سللللللل ل املصلللللللاا ُثأَّ رلبعل الوا ب .العع   ع  اللبول وجيأ
 .(8)يف الرضب ايه اخلالف املتلع  ؟لعغنيمة مال

 .يلتضج جميئه هنا وكال  ااما ، أنَّه من أربعة أمخاس الغنيمة: و هأ اثل  (9)[وَُثَّ ]
مل جيز  ؛وهج حرة انن كانا أسللللعما قبل الظفر، أْن جيعها مسللللعمة:  احلالة الثالثة

 ,( 12) أهنا دأسلعَّل إليه: رواية قول  (11)[سلري ]و ن ابن   ,(10)ودسلعيم ا إىل العليل  اسل قاق ا
 .نع إرقاقهاننه ال مي كما لو أسعل السري

 

 يف )ط(: )و ب(. (1)
 .الرااعجيف )ط(: )تبو (, واملثبا من )و(, وهو املوااَ ملا ذكره  (2)
 يف النسختني: )اجلوار(, واملثبا من الشرح الكبري. (3)
 أ(./226) (4)
 يف النسختني: )سعَّل(, واملثبا من الشرح الكبري. (5)
 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (6)
 يف )ط( يف هفا املوضع؛ دكرار هفه اجلمعة: ) نع  ع  املو ( وقع مر  قريبا. (7)
 (.473 -11/472الشرح الكبري ) (8)
 يف )و(: )ُثق(. (9)
 (.10/288(. والروضة )11/473لعرااعج )وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري  (10)
 يف )و(: )ءريح(. (11)
 (.11/473الشرح الكبري ) (12)
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كانا رقيلة انن كان العليل مسللللللللللعًما و وَّةان هفه املعامعة أو    وإن أسللللللللللعما بععه
 .(1)سأع قما إليه ؛كاارًا اأسعلأو   ،معه

 .بععهاأو  قبع ا (2)سعليأ أنَّه ال ارق بني أْن : وظاهر كال  مجا ةى 
إن أسلللللعل بععها مل  :(8)(7)الشلللللاملو   (6)(5)(4)[الت فيب]وصلللللاحبا    (3)وقال املاوردي

 .دأسعَّل إليه
والصللللللللعاق  ,إذا طعََّ الزوج امرأده قبل العخول اوهو م،  املسللللللللألة خالف نظريويف 

ٌَ بليمتلهيالننَّ حللَّه  ,مرهون افج دععتلله رلعني حينئلفى ، يأطلاللب هبلا ح؟ انفلك اعو مل ،  تعع ق
 .فر ققيأ وقع ، و  ان

دسللللعيم ا إليه  ع  اللولني يف ءللللراي الكاار   (9)]انبىن[، وإن مل يكن العليل مسللللعًما
عما إليه  ؛إن  وقةانه ,العبع املسللللللعل وإن منعناه مل دأسللللللعَّل ،  ُثأَّ يأقمر  ةالة املعك  ن ا,  سللللللأ

أنه  ع  اخلالف املتلع  ايما إذا دعفَّر التسللللعيل :  أحع ا  ,بعنا طريلانويف و وب ،  إليه
 .(10)والظاهر الو وب ، اللطع بو وبه: واثني ما .رملو  

 .(11)أظ ر منه ايما إذا أسعما قبعه ؛أسعما بعع الظفر إذا وهو ايما
 .ال أ رة املثل، واسَّروا البعل هنا بليمة اجلارية

النن أمكن متعلتك ، اتحنلا اللععلة اعل جنلع إالَّ اجللاريلة املشلللللللللللللل طلةإذا : احللاللة الرابعلة
بالد بوإن مل ميكن أبن كانا  فواة ،  و ب دسللللعيل اجلارية إليه ؛وإدامة اليع  عي ا اللععة

 

 (.10/288(. والروضة )11/473انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (1)
 العع , بعليل اجلمعة التالية. :أي (2)
 (.14/204احلاوي ) (3)
 يف )و(: )امل فب(. (4)
 (.7/481الت فيب ) (5)
 (.3/295امل فب ) (6)
 (.139الشامل ) (7)
 هو ابن الصباغ, وقع سبلا درمجته. (8)
(.  11/473واملثبا موااَ ملا ذكره الرااعج يف الشللللللرح الكبري )  يف النسللللللختني: )إالَّ أن انبىن(, (9)

 (.10/288والنووي يف الروضة )
 (.10/288(. والروضة )11/473وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (10)
 (.10/288(. والروضة )11/473انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (11)
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ر ختعيو مجع يلومون حبفظ ا،  الكفار  ؟ا ل يسلللللتحل ا، وال غرض لنا يف إبلائ ا، و سلللللأ
 .(1)نعل: أصح ما ,ايه و  ان

انن كانا املشروطة خار ة  ن المان كما إذا ، إذا اتحنا اللععة صأعًحا: اخلامسة
ع قما إىل  ؛(2)واجلارية من غري أهعه، كان الصلللللللللعح  ع  أمان صلللللللللاحب اللععة وأهعه سلللللللللأ

اللع قلال الشلللللللللللللليب أبو ؛ كملا لو كلانلا من أهعله  ؛وإن كلانلا من اللفين أمَّنلاهل, اللعليلل
قال  .(3)ُثأَّ دزوَّ ا بغريه، كما لو دزوَّج امرأة،  اجلارية ااسلللعالصلللعح  ع  :  إسلللحاق وغريه

، أنه صلللحيح:  وأورده مجا ة  (5)واملفهب املنصلللوص يف املختصلللر،  (4)وهفا خطأ:  املاوردي
 ؛تسللللعيم ا إليهبإن رضلللليا ":  له (6)[ونلول]، ايأخري صللللاحب اللععة بشللللرطنا مع العليل

نعطيك ": وقعنا له، را عنا العع  ؛انن أىب, "الصلتعحأمضلينا و ،  مثع اأو    غرمنا لك قيمت ا
ا  إذا مل دأسلع قم": وإن أىب قعنا لصلاحب اللععة،  كااف  رضلجانن ،  " ارية أخرىأو    قيمت ا

عح كفا ذكره ،  "ونسللللللتأنو اللتال، ونردك إىل اللععة، ونبفان إليك   عك، اسللللللخنا الصللللللت
 .(10)(9)والرااعج (8)والفوراين (7)اللاضج الطربي

 

 (.10/287(. والروضة )11/474ااعج )وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعر  (1)
 ب(./226) (2)
وروضلللللللللللللة الطالبني   .(11/474والشلللللللللللللرح الكبري ) .(12/203والبيان ). (3/295امل فب ) (3)
 (.16/450وكفاية النبيه ) .(10/289)
 (.14/204احلاوي ) (4)
 (.272املختصر ) (5)
 الصحيح ما أتبتناه.( بعون دنليد, ولعل وىقول(, ويف )و(: )ويلوليف )ط(: ) (6)
 (.977التععيلة ) (7)
مل أ للللعه يف املخطوط من اارنللللة, وقللللع نلللللل هللللفا اللول  نلللله ابن الراعللللة يف كفللللايللللة النبيلللله   (8)
(16/450.) 
 (.11/474الشرح الكبري ) (9)
 (.289 -10/288انظر: الروضة )و وهو املعتمع.  (10)
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النن ، نبلعأ رلعرض  ع  اللعليلل أانَّ : (3)والرونين (2)وااملا   (1)واللفي ذكره امللاورديت 
عح وهو أقرب، امتنع  رضللللللللللللللنلا المر  ع  صلللللللللللللللاحلب اللععلة   النْن أىب اسللللللللللللللخنلا الصللللللللللللللت

 .(4)[روأحص]
 (6)قللال اللللاضللللللللللللللج ؟ (5)الللعليللل رلبللعل امن أين يكونأو  وحيلل  رضللللللللللللللج الز يل

 إنلَّه حيل  يكون :(10)وابن الصللللللللللللللبلاغ (9)البنلعنيرجوقلال  ,(8)امللال: من بيلا (7)والبغوي
 .وايه الو ه الثالتة املش ورة، الرضب

، واتحناها  أنوة اسلللللتحَ العليل اجلارية، وإن اسلللللخنا الصلللللعح ورددانهل إىل اللععة
 .(11)ايه قوالن؟ غر  له قيمت انوإن مل نفتح ا ا ل 
كان ما معه من   ؛ذمةأو    دخل داران أبمانى  ااحلريب إذدلعَّ  أنَّ   :(12)املسلللللللللألة الثانية

وأنَّه ال أمان ملا ،  (15)[عدوكي]ءلللللرط اي ا ا و   (14)[اننْ ]، والوالد يف أمان (13)[الموال]
 

 (.14/205احلاوي ) (1)
االو ه "لعرض  ع  صلللللللاحب اللععة, حي  قال: ( البعي ر17/486الفي يف هناية املطعب ) (2)

يَا دسلللللللعيَم ا إليه، َغر منا لك  أن نلول لصلللللللاحب اللععة: قع ءلللللللرطنا لفالن هفه اجلارية؛ انن َرضللللللل 
: قلع صللللللللللللللاحلنلاه  ع  أن نقمقن أهعله، واجللاريلة   قيمت لا، النن رضللللللللللللللج، الفاك، وإن مل يرض، قعنلا لعلعالق

شلللللللللللللروطة من أهعه، انن رضللللللللللللليَا بليمت ا، بفلناها لك، انن رضلللللللللللللج، افاك، وإن مل يرض، قعنا  امل
لصلللللللللاحب اجلارية: إما أن دسلللللللللعل اجلارية، أو دعوَد حررً، انردقك إىل اللععة، ااسلللللللللتوتَ من ا، وأغعَ 

يتفَ   رهبلا، وار ع إىل ملا كنلا  عيله، ُث نعود إىل اللتلال، النن ادفَ الفتح، سللللللللللللللعمنلا اجللاريلة، وإن مل
 ."الفتح، االكال   ع  ما مض 

 (.13/263حبر املفهب ) (3)
 هكفا يف النسختني رحلاي امل معة. (4)
 (.10/288(. والروضة )11/474انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (5)
 (.16/451كفاية النبيه )  (6)
 (.7/481الت فيب ) (7)
 (.10/288والروضة )(. 11/474انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (8)
 (.16/451كفاية النبيه )  (9)
 (.139الشامل ) (10)
 (.16/450انظر: كفاية النبيه ) (11)
 قال قبل صفحا : )واختتا أ الباب بفكر  تالث  مسائل( افكر مسألة, وهفه الثانية. (12)
 يف )و(: )املال(. (13)
 يف )و(: )وإن(. (14)
 يف )و(: )دوكيل(. (15)
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وأن املاوردي ارَّق بني ،  جيوة سلللللللللللبي ل  (1)[بل] ,خعَّفه يف دار احلرب من الموال والوالد
اال ، "لك المان يف نفسللللللللللللك ": لوليو ،  املال والولعايثبا يف ، "لك المان":  لوليأْن 

 .(2)يثبا اي ما
لرسلللللالةى ُثأَّ خرج أو    لع ذمةى أو    داران أبمان  (3)[حريبٌّ ]إذا دفكر  ذلك اعو دخل 

وإن مل يكن ،  اأمانه رقى   ؛انئبهأو  انْن كان  ذن ااما ، انْن خرج ليعود، إىل دار احلرب 
 ,نَّه رقى يف نفسلللللله ومالهإ:  هنا  (6)والشلللللليب أبو إسللللللحاق  (5)املاوردي (4)[الع قال  ؛ ذنى ]

إذا دخل :  وقال املاوردي, (7)وهو ملتضلللل  إطالق الغزايل، وله العود من غري اعيع أمان
إالَّ أْن يعلع ، انْن  اد بغري أمان غأنل، أبمانى ُثأَّ  اد إىل دار احلرب انلضلللللللللل  حأكل أمانه

 .(8)دكرار العخولله ااما  المان  ع  
 يف انْن صللللللحَّ هفا كان,  (9)وهو مف و  كال  املتويل ق ، ما دلعَّ   طالووهفا  طالقه  

 .املسألة و  ان
من أسللللللللللللللبللاب النلض أْن يعود إلي للا و احلرب،  (10)وإن نلض الع للع والتحَ بللعار

 

 املعلواتني ساقد من )و(.ما بني   (1)
 (.14/339(. واحلاوي )17/492انظر: هناية املطعب ) (2)
 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (3)
 يف )و(: )رد وقفا وحك ( أو حنوها. (4)
وإذا دخل احلريب أبمان ااما  ُث  اد إىل دار احلرب انلضلللللللللللللل   "(: 14/339يف احلاوي )قال   (5)

حكل أمانه, انن  اد اثنية بغري أمان غنل ح؟ يسلللتأنو أماان: لنه خاص. اعل يتكرر، اعو  لع له 
المان  ع  دكرار العخول صللح ا تبارا بصللريح العلع، وكان يف  وده ودردده  منا يليل يف كل داعة 

 ."ا ءرط له من املعةم
وأمللا مللاللله: "(: 329 -12/328قللاللله صلللللللللللللللاحللب البيللان )مل أ للع قوللله هللفا, ومللا و للعدلله مللا  (6)

ايحفظ لله، النن ملا  أو قتلل يف دار احلرب.. انتللل إىل ورتتله احلربيني، وال ينتللل إىل ورتتله من أهلل 
ل  اللفملة. وهلل يبطلل حكل الملان يف ملالله؟ ايله قوالن: أحلع لا: ال يبطلل الملان..., والثلاين: يبطل 

كفاية و (. 11/476الشلللللرح الكبري ) , ومثعه يف".. وهو اختيار أيب إسلللللحاق املروةيالمان يف ماله.
 (.  17/148النبيه )

  -10/289(. والروضلللللللللللللة )11/476. وانظر: الشلللللللللللللرح الكبري لعرااعج )(7/49الوسللللللللللللليد ) (7)
290). 

 (.14/340احلاوي ) (8)
 .أ عه مطبو ا وال خمطوطاما يتععَ رجل اد من دتمة اارنة مل  (9)
 أ(./227) (10)
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ولو ملا  الب، بلل يأ كون ح؟ يبعغوا،  ل  نلعانأوالده اللفين درك  ب  سلللللللللللللللْ ن ؛ مللإلقلاملة
 .(2)غوا املأمنعق  قبعوا اجلزية أأقرتوا، وإال بلأ  (1)[اننْ ]

غري ودائع افي لللا تالتلللة أو  ودائع ؛أ يلللاانً أو  و  نلللعان أموااًل يف اللللفمل،ولو خعق 
ا يفي: أحعها,  أو ه : قال اللاضلللللللج، كما انتلض يف نفسللللللله،  أمانه ايه  (3)[وانتلض]، أهنَّ

أنَّ : واثلث لللا .(5)أنَّ الملللان رقى اي لللا: -وهو ظلللاهر امللللفهلللب-واثني لللا  .(4)وهلللفا أقيس
وإن حصلللللل ايه ،  بطل ايه  ع  و ه التبعية  ؛التبعية المان إن حصلللللل يف املال  ع  و ه

 .مل يردفع ؛استلالاًل رلتنصيص  عيه
، ريتله وملالله ذبلج أملانله يف   ؛ر احلرب لالسللللللللللللللتيطلانإْن ر ع إىل دا:  وقلال امللاوردي
 .(8)(7)بعار احلرب افج ذريَّته دون نفسه وماله (6)[والتحَ]وإن نلض الع ع 
ايه  ؟يف ماله الفي  نعان  ، ا ل يبَل  أمانهل إىل دار احلرب صللللللللللل  ومل يَ  هوإن نلضللللللللللل 
 .اخلالف املفكور
أال يأغتال وال يأقخف ما   ه:وو  ،  (9)والو ه بلاي أمانه إىل أْن يتصلللل به: قال ااما 

تمل أْن ، معه من املال قطًعا  .ععايه اخلالف  ع  بأ  يطردوحيأ
الملللان  انمللل  إذا  للللع ؛يف ملللالللله ضو للللت ملللا ذكرانه من االنتللللا: قلللال امللللاوردي

 .(11)وقتالهته رباحا إذا أارده أبمان اال ينتلض مبأمَّ ، (10)نا[مع]
ايف االصللللللللللللللحلاب من طرد الو  ني الولني ومن  وذكر اي ل و لٌه ، لوالد أيضلللللللللللللللً

 

 يف )و(: )وإن(. (1)
 (.10/289(. والروضة )11/475انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (2)
 يف )و(: )وانفصل(. (3)
 (.17/147كفاية النبيه )  (4)
 (.290 -10/289(. والروضة )11/475وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (5)
 يف )و(: )وادصل(. (6)
 أي: بلج المان يف ذريته دون نفسه وماله. (7)
 (.14/219احلاوي ) (8)
 (.17/492هناية املطعب ) (9)
 يف )ط(: )مغنا(. (10)
 (.14/219احلاوي ) (11)
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قت أو  وهو أهنل إن هعك أبوهل يف دار احلرب  ، اثل   .وإال اال ,اس قوا ؛اس أ
ربون  ع  قبول  ؛و ن املزين ختري  قولى أنَّ الوالد إذا أأقرتوا يف داران ح؟ بعغوا جيأ

 .وغعَّطوه ايه .(1)اجلزية
 :التفريع
 :عٌلليهٌمسائلتفرٌ  ؛بلاي أمانه ايه وهو، رلو ه الثاين إنَّ قعنا
 ؟هليلأخلف وهلل لله أْن يلعخلل يف داران بغري أملان، ال يأتعرض لله ملا دا  حيلًّا: الوىل
وقصللللللع , (3)نعل :الصللللللحاب ونسللللللبه ااما  إىل ، (2)احلعاد  ابن قول  أحع ا  ,ايه و  ان

ل يف لكن ينبغج أْن يأعرلق ، اللعخول للفللك يو لب لله الملان كلاللعخول لسللللللللللللللملاه اللر ن
ويسلللتصلللحب   العود  (5)[يكرر]وال ينبغج أْن  ،   ع  أمر  خر  (4)جوال يأعرق ،  رضلللهغحتصللليل 

انْن خالو كان ،  كل مرة بعض املال إالَّ إذا مل يتمكَّن من اسللللللللللللللتصللللللللللللللحابه داعة واحعة
 .نفسه له ال يثبا له يفوتبو  المان ملا ,ليس له العخول: والثاين .وأسره، لإلما  قتعه
ويف    ,(6)الع نصَّ يف موضللللللللللع  ع  أنَّه يكون لورتته ؛قأتل هناكأو   لو ما  :  الثانية

أنه يأصللللرف إىل   :أصللللح ما ,ايه قوالن:  واختعفوا الال اجلم ور  ,(7)موضللللعى  ع  أنه يفي
سلللللواي :  املاوردي (10)[قال, ]احلربيون دون الفميقني  ع  الصلللللحيح  (9)ورتته تةري ا  ,(8)ورتته

 

وال يقخف من امرأة وال جمنون ح؟ يفيَ وال  عوك ح؟ يعتَ وال "(: 8/385قال يف خمتصللللره ) (1)
 ." شرة سنة ايعزمه اجلزية كأصحابه  الشعر حتا تيابه أو حيتعل أو يبعا مخسصيب ح؟ ينبا 

روضللللللللة و  (.11/476الشللللللللرح الكبري ). وانظر:  (260املسللللللللائل املولعا  )اروه ابن احلعاد( ) (2)
 (.  10/290الطالبني )

 .(10/290)(. والروضة  11/476. وانظر: الشرح الكبري لعرااعج )(17/492هناية املطعب )  (3)
. انظر: اتج . والتعري   ع  الشللللللللللللللجي: ااقامة  عيهأقا  رج رملكان: إذا   رج  عيه:  طو. و  (4)

 (.6/94) العروس
 (, ويف )و(: )يكور(, ولعل الصحيح ما أتبتناه.يكون يف )ط(: ) (5)
 (.8/40ال  ) (6)
 (.8/380(. وخمتصر املزين )4/296ال  ) (7)
 (.10/290(. والروضة )11/476انظر: الشرح الكبري لعرااعج )وهو املعتمع.  (8)
 ب(./227) (9)
 يف )ط(: )وقال(. (10)
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يأرد إىل َمن وألع : و الطيببوقال اللاضلللللج أ،  (1)يف دار ااسلللللال أو  ،كانوا يف دار احلرب 
الو الفم قج إذا ما  وله : قال ابن أيب  صلللللرون  ,(2)يف دار احلرب دون دار ااسلللللال  وطأ

إالَّ أْن يكون لورتته :  (4)[قال بعضللللللللل ل]،  أنَّه يفي:  والثاين  .(3)يرتهقريٌب يف دار احلرب ال 
 .ايأصرف إلي ل، أمان

ما   اننْ ، ماله موقوف كما يف املردع: نلول  ع  هفا (5)[وحنن]:  قال اللاضللللللللللللللج
وهفا يكون و ً ا رابًعا يف ،  (6)ع لض العن لنا إمنا غنمناها بنرَ  ؛قبل أْن رأد  إليه أمواله

 .الصل الفي  عيه التفريع
 ع  مللا إذا  لللع  (8)( مول) الول , ع  حللالني النصللللللللللللللللان :(7)انري ابن خ وقللال

ومل يكن له  , ع  ما إذا اقتصلللر  ع  أمان نفسللله والثاين ,المان لنفسللله ولورتته من بععه
 .(9)ااماله يفي قطع ؛وارث 

أنَّه  ع  اخلالف يف :  أحع ا  ,لو ما  املستأمن يف داران افج ماله طريلان:  الثالثة
انْن كان ورتته يف   ,(10)اللطع أبنه يأرد إىل ورتته:  وأصلللللللللح ما .ما إذا ما  يف دار احلرب 

رف إلي  ؛املعاهع واملسلللتأمن كاحلريب: انْن قعنا ؛دار احلرب  إهنما كالفم قج : وإن قعنا،  لصلللأ
 .يف التوارث بني الفمج واحلريب ج  ع  اخلالفرق  خأ  ؛-الصحيحوهو -

، كترارةى ورسللالةى وةنرة ؛  ج املسللتأمن إىل دار احلرب غري انقض لكن لشللغلى رَ ولو خَ 
 

أمن يف دار احلرب أو دار  وسلللللللواي كان مو  هفا املسلللللللت"(: 14/219نص  بارده يف احلاوي ) (1)
 , اْعيأععل."ااسال 

 (.1016التععيلة ) (2)
 (.866االنتصار ) (3)
 املعلواتني ساقد من )و(.ما بني   (4)
 يف )و(: )وحنج(. (5)
 (.17/148كفاية النبيه )  (6)
أحع أركان املفهب كان إماما ةاهعا ور ا دليا نليا   ( أبو  عج, احلسلللللللللللني بن صلللللللللللاا بن خريان,7)

  سلللللري أ ال  النبالي لعفهيبانظر:  دويف سلللللنة  شلللللرين وتالث مائة.   ,متلشلللللفا من كبار الئمة ببغعاد
 (3/271وطبلا  الشااعية الكربى لسبكج ) .(59 -15/58)
 ةندة من كفاية النبيه. اللوسنيما بني   (8)
. وكفللللايللللة النبيلللله  (11/476والشللللللللللللللرح الكبري ) (.12/329(. والبيللللان )3/330امل للللفب ) (9)
(17/148). 
 (.10/290)(. والروضة 477 -11/476وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (10)
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 .(1)افيه الطريلان، ا و كما لو ما  يف دار ااسال 
: نل دخول داران لخفه بغري قال الغزايل،  ينتلل املال إىل ورتته:  حي  قعنا:  الرابعة

أنَّ لله  ؛وهو كملا قلالله ايملا إذا نلض صلللللللللللللللاحلب امللال الع لع ودخلل دار احلرب ، (2)أملان
 .والظاهر أنَّه ني هنا اخلالف املفكور  ة، غري أمانبالعخول 

يب الناقض  :اخلامسللة ق (3)[لعع ع]لو سللأ احلكل يف  بين ؛املعتحَ بعار احلرب واسلل أ
ا نا   ؛ويأصلللللللللللللرف إىل ورتته إذا ما  ال ينلطع أمانه ايه: انْن قعنا، ماله  ع  ما إذا ما  

, ال  :واثني ما .أنَّ احلأكل كفلك :  أحع ا  ,او  ان  ؛ينلطع ويصلللللللللري ايًئا:  وإن قعنا، أوىل
ر ع   ؛(4)[رد قه إليهبل انْن ما  حأرًّا قَ ]،  رأد إليه ؛انْن  تَ،  وأقو  ؛ينلطع رلرق: انْن قعنا

أنَّه  -  (5)وهو املنصوص-أقرهبما   ,قوالنأو    ,ولو ما  رقيًلا او  ان،  اللوالن يف الصل
 .(7)أنَّه يأصرف إىل ورتته: واثني ما .(6)يكون ايًئا

عة رٌَّج من مسللللألةى مفصللللَّ ما لو  وهج، وهج ملصللللودٌة يف نفسلللل ا، وذكر ااما  أنَّه خمأ
ُثأَّ سأيب ،  بعار احلرب انقًضا لعع ع  (8)كما لو قطع يعه االتحَ  ,ذميًّاذمج أو    رح مسعلٌ 

ق  .(9)ُثأَّ سر  اجلراحة إىل النفس، واس أ
  ,قلعر ملا يضللللللللللللللمنله اجللاين تالتلة أقوال (11)[يف] أنَّ  :امللفهلب اي لا (10)حلاصللللللللللللللللو 
اجلراحللة ديللة أو قيمللة الرقيَ، ونلللعر أرش ) من أرش اجلنللايللة (12)(المرين) أقللل: أحللعهللا

اين القلت من ي ودي، والر وه يف الليمة إىل السللللللللللللللوق، ايرب  ع  هفا اللول   ع  اجل
 

 (.10/290(. والروضة )11/477انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (1)
 (.7/49الوسيد ) (2)
 يف )و(: )الع ع(. (3)
 ما بني املعلواتني مكرر يف )و(. (4)
 (.4/197انظر: ال  ) (5)
 (.10/291(. والروضة )11/477وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (6)
(, انن  بارُتما خمتعفة  ما 10/291(. والروضللللللللة )11/477الشللللللللرح الكبري لعرااعج )انظر:   (7)

 )رمحه  (. ذكره اللمويل
 أي: الفمج اجملروح. (8)
 (.496 -17/495هناية املطعب ) (9)
 أ(./228) (10)
 ما بني املعلواتني ساقد من )ط(. (11)
 ةندة من هناية املطعب. اللوسنيما بني   (12)
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يلعي  بلع كملا لو قطع   وقيمتله نصللللللللللللللو ديلة اللفمج:  وهو يف مثلالنلا،  (1)(الرش أو الليملة
الوا ب أنَّ :  والثاين  .إالَّ دية حر  ال يعزمه ؛عتَ وما  من اللطعاقيمته مائتني من اابل  
ا مللا بعا: والثللاللل  .الليمللة رلغللة مللا بعغللا ظر إىل نوال ، أنَّ الوا للب أرش اجلنللايللة رلغللً

 .(2)الليمة
وما ذكرانه بناًي  ع  املفهب ايما إذا  ىن  ع  مسلللللللللللعل ااردع ُثأَّ  اد : قال ااما 

أنَّه :  أحع ا  ,ويف و  ان  خران،  أنَّه جيب متا  العية؛  ُثأَّ ما  من اجلناية، إىل ااسللللللللال 
نظرًا ؛ يعزمه نصلللللللف ا:  واثني ما .وحالة ااهعار نظرًا إىل حاليت العصلللللللمة؛  العية  ايعزمه تأعث

 .(3)إىل العصمة وااهعار
وتعثج ، اعع  هللللفين ينبغج أْن جيللللب  ع  اللول الول أقللللل المرين من الرش

جيلب  ع  الو له : الثلاينو ع  اللول ، ونصللللللللللللللف لا  ع  الثلاين، الليملة  ع  اللول الول
بنلاه احملللون  ع   ؟وملن يكون هلفا الوا لب، و ع  الثلاين نصللللللللللللللف لا، الليملة االول تأعثل 
وإن   ,(4)أنَّه يأصللللللللللرف إىل ورتة املسلللللللللل ق االنص ؛الوا ب أقل المرين: انْن قعنا ,القوال

و ع  ، االزندة لعسليعانْن ةاد ءلجٌي ، لالعر الرش مصلروٌف إلي   ؛الوا ب الليمة: قعنا
 .الرش مصروف إىل الورتة الد: اللول الثال 

 دوغع ، لعورتة (5)[والباقج]، يأصللللللللللللللرف منه قعر الليمة لعسلللللللللللللليع:  وقال اللاضللللللللللللللج
 .(6)ااما 

أنَّ ؛ يف املسلللللألة الصلللللعية  اي ا املتلع  خمالٌو لنصللللله إذا  راا هفه املسلللللألة انصللللله
أنَّ الرش يف مسلألة : أحع ا،  التخري قوالن لعنلل و اي ما  : الال الصلحاب ،  املال يفي
ا دأصرف إىل ورتته: واثني ما .يفي ؛واملال املوده هنا ةاجلراح  .أهنَّ

وامتناه ،  يأصرف إلي ل إراثً ]: جيوة أْن يلال: و ع  هفا دردد ااما  يف كيفيته الال
 

 ةندة من هناية املطعب. اللوسنيما بني   (1)
 (.496 -17/495هناية املطعب ) (2)
(. ومل يوردها النووي يف 11/477انظر: الشللللللللرح الكبري لعرااعج ). و (17/496هناية املطعب ) (3)

 الروضة.
 (.48 -6/47انظر: ال  ) (4)
 يف )ط(: )والثاين(. (5)
 (.17/449هناية املطعب ) (6)
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ال  (1):[وجيوة أْن يألال،  بتفاصللللللللللللليعه  والكأفَّار يتعبعون،  التوري  من الرقيَ حكٌل ءلللللللللللللرً ا
أانَّ نصللللرف ما  :كما نلول يف املبعض إذا ما  ،  به لكن لهنل أخصت ؛  إراثً  ليأصللللرف إلي 
اريتون ،  رلتوري  انْن قعنا،  (3)[به]نه أخص ل،  رقيه (2)[لك ام]إىل  احلر هاكتسلبه ببعضل  

 .(4)ايه احتماالن له ؟الرقيستنع استحلاق الورتة إىل ما قبل  رنن أو  إذا ما  
 ,جدوريللل  من ح ال ,بزملللان يلللا قبلللل مودلللهم من وهلللل يكون  ع  الثلللاين دوريللل 

 ؟دنزياًل لزوال املعك رلرق منزلة ةواله رملو  
انزل أهع ا  ع  ، قريةأو  قععةأو  إذا حاصلللللللللر املسلللللللللعمون بععة  :(5)املسلللللللللألة الثالثة

 بشللرط أْن يكون مسللعًما ذكرًا، (7)نزلوا  ع  حأكل غريه نوكفا إ،   اة ؛(6) [مااا]حأكل 

 

 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (1)
 يف )ط(: )معك(. (2)
 يف )و(: )بع(. (3)
انن قعنا: الموال والروش مصللللرواة إىل مصللللارف  (: "17/501نص  بارده يف هناية املطعب ) (4)

الفجي، اال كال . وإن قعنا: هج مصرواة إىل الورتة، افج طريَ الصرف إىل الورتة دردد  نعي، جيوة  
أن يلال: ال يصللللرف إلي ل إراثً، وإمنا يصللللرف من حي  ال يقخف من ل، ااملال يف أمانى غري منحلق. 

عضلله حر وبعضلله رقيَ، االموال اليت خعصللا له بسللبب احلرية  وهفا يناظر ما إذا قعنا: من ما  وب
مصلللللللللرواة إىل مالك الرق يف بعضللللللللله، وليس هفا دوريثاً، وإمنا هو صلللللللللرف مال إىل أخص اجل ا ،  
حي  يعسلللللللللللللر إ راي قوانني املرياث، ولفلك أقمنا السللللللللللللليع ملا  العبع امللفوف بعع موده يف طعب  

تمسلاك أبخص الطرق. ولو اسلتعق نظر الناظر، اسلتبان له التعزير، وليس هفا من التوري ، ولكنه اسل 
أن التوري  رٌب من التخصللللليص أيضلللللاً؛ انن الموال إذا ةال  ن ا مالك ا املختص، وال سلللللبيل إىل 
دعطيع ا، االو ه إقامة من طتص رمليا ملامه يف نسلللللب أو بسلللللبب كما دلتضللللليه قوا ع الفرائض،  

. وقع صلللللللرح بفلك النص، وأطعله الصلللللللحاب، ُث  ع  هفا مسلللللللعٌك. وجيوة أن يلال: هفا دوري 
هفا دردد سلللليأي ءللللرحنا  عيه، إن ءللللاي   دعاىل. انن قعنا: ليس ما ذكرانه دوريثاً، اال  اءللللاة من 
ني يو  املو ، وإن قعنا: هفا دوري ، اينلعح ايه و  ان:   املصلللللري إىل أن املال يصلللللرف إىل الخصلللللق 

فا دوري  من اسللتحلاق الورتة إىل ما قبل  رنن الرق، انن قيل: هأن نلول: نتبني اسللتناد   :أحع ا
. قعنا: هو كفلك  ."حجقى

 الخرية., وهفه تني: )واختتا أ الباب بفكر  تالث  مسائل( افكر مسأل نفاقال   (5)
(. والروضلللللللللللللللللة لعنووي 11/479واملثبلللا من الشللللللللللللللرح الكبري ) يف النسللللللللللللللختني: )الملللان(, (6)
(10/291.) 
 ب(./228) (7)
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ا مبصاا اللتال  عاًل  مكعًَّفا حرًّا
ً
 .(1)وال يأش ط أْن يكون بصريًا،  امل

ا ورً ا: قالوا
ً
 .(2)اليً ا وجمت ًعا: قالوا، ويأش ط أْن يكون  امل

]انن ، املعتربة يف املفيت  (3)[ ادت اال]وما أظنت ل ءلللللللللللللرطوا أوصلللللللللللللاف  : قال ااما 
انْن ، ال بع منه  (6)[ا فا] وما ايه لعمسعمني إىل طعب الصالح  (5)[الت عق ي]به    (4) نوا[
قال  لب  (9)لكن صللللللللاحب الوايف، (8)ا و غعد الفتوى  ءللللللللرائد  (7)(اسللللللللترماه) أرادوا

ا  ع  ااطالق]هل يأشلللللللللل ط : حكاية ذلك 
ً
ايه  ؟املسللللللللللألةحبكل هفه أو    ،أْن يكون  امل

 ،ايله ملا يأشلللللللللللللل ط يف احللاكل (10)[يأشلللللللللللللل ط :قول ابن الصللللللللللللللبلَّاغ وااَيوالول  ,و  لان
 .(11)إالَّ كونه بصريًا 

،  (13)[اامللامللة]اتنني يف  (12)[حتكيل]كمللا جيوة   ,وجيوة أْن ينزلوا  ع  حأكل اتنني
غري للللللا أو  أحللللللع للللللاتفَ  ع  حتكيل إالَّ أْن يَ ، (14)[اللععللللللة]رأدتوا إىل  ؛اللللللنْن اختعفللللللا

  .(15)الفريلان
طتاروه هل وااما  دون َمن طتاروه أو    ,وجيوة أْن ينزلوا  ع  حكل َمن طتاره ااما 

 

الشلللللللللللللرح الكبري لعرااعج  و  .(7/487(. والت فيب )7/50(. والوسللللللللللللليد )234التنبيه )  انظر: (1)
 (.10/291(. والروضة )11/479)
 انظر املصادر السابلة. (2)
 يف )ط(: )اجل اد(. (3)
 يف )ط(: )ولهنل(, ويف )و(: )ولعع ل(, واملثبا من هناية املطعب. (4)
 .واملثبا من هناية املطعب لإلما يف )و( كعمة غري واضحة,   (5)
 (, واملثبا من هناية املطعب لإلما .ةهعا(, ويف )و(: )وهفايف )ط(: ) (6)
 ةندة من هناية املطعب. اللوسنيما بني   (7)
 (.17/541هناية املطعب ) (8)
 مل أ ثر  ع  الوايف, ومل أ ع من نلل  نه هفا اللول. (9)
 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (10)
 (.202انظر: الشامل ) (11)
 يف )و(: )حتكل(. (12)
 يف )ط(: )المانة(. (13)
(. وكفاية  11/480(. والروضلللللللة )10/292واملثبا من الشلللللللرح الكبري ) ,(البعغةيف )ط(: ) (14)

 .(16/440النبيه )
 (.10/292(. والروضة )11/480انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (15)
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 نع و ودها ال مينع و   ,(1)ايروة  الصللللللفا  املعتربة  واإالَّ أْن يشلللللل طوا ايمن يعيق ن، وحعهل
قع  وال يضلللللللللللر كونه كان أسلللللللللللريًا يف أيعي ل  ,لكن يأكره، كون املعني كان من ل وأسلللللللللللعلب

 .مل يصح ؛ولو كان رقيا يف أسرهل ,لكن يكره ,]أأطعَ
يسلللللللتنزنل  (2)ويكره أن[  ,حسلللللللن الرأي اي ل ويكره اسلللللللتنزانل  ع  حكل َمن هو 

 .(4)الرونين (3)[هقال],  ع  أْن حيكل اي ل بكتاب  
لهنل ؛ مل جيز ؛نففه  ؛ ع  أنَّ ما يلضلللللج   دعاىل اي ل لو اسلللللتنزنل: وقال البغوي

 .(5)ال يعراون حكل   دعاىل
اللتل  ؛كل أْن حيكل إالَّ مبا ايه احلظ لعمسلللعمني من اخلصلللال الربعُثأَّ ال جيوة لعحَ 

ن  ,واالسلل قاق ,يف امللادعني
َ
نفف   ؛ ا حكل بهيوا  ,ويف النسللاي والصللبيان  والفعاي اي ل ,وامل

 .(6)حكمه
 .(7) ع  مجيع ل أنه جيوة له احلكل رملن وايه و ه

 

 (.10/292(. والروضة )11/480انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (1)
 ما بني املعلواتني ساقد من )ط(. (2)
يف )ط(: )قال(, وهفا بعيع, انن الرونين دويف قبل البغوي بنحو أربع  شلللرة سلللنة, ومل أ ع يف  (3)

 كتابه نلال  ن البغوي, وما ذكره هنا مل ينسبه لحع.
انن صللللللعحوا  ع  حتكيل غري معني، ليلع (: "331 -13/330قال الرونين يف حبر املفهب ) (4)

 طل من تالتة أحوال: أحعها: أن يكون موقواًا  ع  اختيار  االختيار له، أو التعيني  عيه من بعع مل
املسلللللعمني له، ايصلللللح. والثاين: أن يكون موقواًا  ع  اختيار املشلللللركني له، اال يصلللللح. والثال : أن  
يكون موقواًا  ع  اختيار املسعمني واملشركني، ايصح... انن ادفَ املسعمون واملشركون  ع  اختياره  

ي ل حكمه، وإن اختعفوا مل ينعلع حتكيمه، وأ يعوا إىل مأمن ل ح؟ يسلللللللتأنفوا  انعلع حتكيمه ونفف ا
اختيارًا أو صللللللللللللللعًحا، انن صللللللللللللللوحلوا  ع  حتكيل أسللللللللللللللري يف أيعي ل نظر؛ انن كان يف وقا اختياره  
لعتحكيل أسريًا مل يصح حتكيمه؛ لنه مل ور ال ينفف حكمه، وإن كان قع أطعَ قبل حتكيمه كرهناه  

ة وصللللللللح حتكيمه لن دينه مينعه من امللابعة، وهكفا لو  لع التحكيل  ع  ر ل من ل  حفرًا لعممايع
قع أسللللللللعل قبل التحكيل  اة وإن كره. وإذا انعلع الصللللللللعح  ع  حتكيل ر عني  اة؛ لن ا ت اد ا 
أقوى ونفللف حكم مللا إن ادفلللا  عيلله، ومل ينفللف إن اختعفللا ايلله، وإذا مللا  احلكل قبللل حكملله، أو 

. وانظر: الشللللرح الكبري "ل أ يعوا إىل مأمن ل ح؟ يسللللتأنفوا صللللعحا  ع  حتكيل غريهاسللللتعفج وا تز 
 .(10/292(. والروضة )11/480لعرااعج )

 .(10/292(. والروضة )11/480. وانظر: الشرح الكبري لعرااعج )(7/488الت فيب ) (5)
 (.10/292انظر: الروضة ) (6)
 (.11/480)انظر: الشرح الكبري لعرااعج   (7)
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وإْن حكَل ،  مل ينفف حكمه  ؛كلتل النسلللللاي والصلللللبيان  ؛ولو حكل مبا طالو الشلللللره
 .(1) اة ؛بلتل امللادعة وسيب الفرية وأخف املال
ايروة  ,ولنلا قتعله]، لهنلا ملأخوذة رلل ر بعلع احلكل؛ وحكلأ أموانل حكلأ الغنيملة

 .(2)[أْن مننَّ  عي ل هبا
َمن  رسللل قاقأو   ,وقتل َمن أصلللر  ع  كفره،  َمن أسلللعل من ل  قسللل قارولو حكَل 

 .وكفا لو َمنَّ  ع  النساي والصبيان , اة ؛(3)[وأصرَّ ]أسعل 
،  ع  حكمله مبلا هو أغعظ  (4)[يزيلع]اعيس لله أْن ، ل  ع  ااملا كَّ وينفلف حكلأ احمل

رملن مل وإْن حكل ، اللنذا حكَل بغري اللتللل مل جيز لإلمللا  اللتللل، ينلص  نللهوجيوة للله أْن 
 .(5)وإْن حكل رللتل  اة له أْن مين  عيه، قجيز له اللتل واالس قا
 .(6)ل  أيًضا كما جيوة لإلما حكَّ موجيوة ذلك لع : قال يف امل فب 

: واثلث ا   .(7)ال: أظ رها  ,ايه تالتةأ أو ه؟  قا ل لإلما  االسلل قا وإْن حكل رللتل
أْن  (8)وكفا قال ايما إذا أراد ااما   .قاله املاوردي.  وإال اال،  إْن رضللج به املسلل قون  اة

 .(9)يفادي ل
بل ،  رلرق]وا عل أْن هفا التفصللللللليل يلتضلللللللج أهنل ال يصلللللللريون أرقاي بنفس احلكل 

 

 (.10/292انظر: الروضة ) (1)
يف الشللللللللللللللرح   ةبعون هفه اجلمعلة اليت بني املعلواني مو ود فلرةال ههكلفا يف النسللللللللللللللختني, وهف  (2)

 (.10/292(. والروضة )11/480الكبري )
 ."ومن أقا   ع  الكفر(: "10/292بعنا يف الروضة ) (3)
 دنليد, ولعل الصحيح ما أتبتناه.( بعون ىرىديف )ط(: )يردع(, ويف )ط(: ) (4)
 (.10/292(. والروضة )481 -11/480انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (5)
 (.3/286امل فب ) (6)
 (.10/292وهو املعتمع. انظر: الروضة ) (7)
 أ(./229) (8)
اللنذا دلرر  هللفه اجلمعللة وانعلللع التحكيل  ع  ر للل  "(: 281 -14/280قللال يف احلللاوي ) (9)

انن أداه ا ت اده إىل قتل ر انل, وسلليب   ...بعينه ا ت ع رأيه يف الصللعح لعمسللعمني دون املشللركني
لض وإن رأى ااما  أن يسلللللل ق ر انل أو نخف اعاهل مل جيز إال  ن مراضللللللاُتل: لنه ن...  ذراري ل

 ."حكل نفف رالستئناف حلكل جمعد
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ااما  املن  ع  َمن حكل  ىرأ  (1)(إن)و  :ويوااله قول املاوردي،  البأعَّ من ضلللللللللللربه  عي ل
[لأ كَّ احمل

مل جيز إالَّ مبراضلللللللاة  ؛بعع إرقاق ل (4)[كان]انْن    ؛(3)(رظ  نأ ) بسلللللللبيه من ذراري ل  (2)
 (8)والرااعج (7)والبغوي، (6)قلال يف موضللللللللللللللعى  خر لكنله، (5) لاة ؛وإْن كلان قبعله، الغلامنني

حكَّل إ  :(10)والوايف (9)وصلللللللللللللاحبا الكايف
أ
نَّ رسللللللللللللل قاق ل مل جيز لإلما  أْن مينه لو حكَل امل

وهفا يلتضللج حصللول الرق بنفس احلكل ،  لهنل صللاروا مااًل نل؛ الغامنني  ا عي ل إالَّ برضلل 
 .رلرق

 ؛ومراد الصلللللللحاب رلتفصللللللليل املفكور الأو  وجيوة أْن يكون مراد املاوردي مبا ذكره
عك رلخف الد  ملا دلعَّ  أنَّ املال  ,إذا حصلللللللل امل عك رحلكل واسلللللللتلر رحلياةة ، هنا ال ميأ

 .بل به ورحلكل
وابن   (11)قال املاوردي، امتنَع قتعه  ؛ولو حكل احلاكل رللتل اأسللللللللللللعل احملكو  بلتعه

 .ال جيوة اس قاقه وال أْن يأفادىو : (13)والرونين (12)الصباغ
 وَّةه  ؛ وَّة لإلما  أْن يسل ق بعع حكل  احلاكل رللتل يف الكفرَمن : وقال ااما 

 .(14)بعع ااسال 

 

 ةندة من احلاوي. اللوسنيما بني   (1)
 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (2)
 ةندة من احلاوي. اللوسنيما بني   (3)
 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (4)
 (.14/280احلاوي ) (5)
 (.14/281احلاوي ) (6)
 (.7/488الت فيب ) (7)
 .(10/292. وانظر: الروضة )(11/481الشرح الكبري ) (8)
 مل أ ثر  ع  الكايف, ومل أ ع من نلل  نه هفا اللول. (9)
 مل أ ثر  ع  الوايف, ومل أ ع من نلل  نه هفا اللول. (10)
ولو حكل بلتع ل, الأسللللللللللللللعموا سلللللللللللللللد اللتلل  ن ل, ومل جيز (: "14/281قلال يف احللاوي ) (11)

 ."اس قاق ل
 (.204الشامل )  :انظر (12)
ولو حكل بلتع ل، اأسلللللعموا سللللللد اللتل  ن ل،  (: "13/331يف حبر املفهب ) قال الرونين (13)

 .(10/293(. والروضة )11/481. وانظر: الشرح الكبري لعرااعج )"ومل جيز اس قاق ل
 (.17/542هناية املطعب ) (14)
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مل  ؛بعضلللللللل لأو  اأسللللللللعل امللادعة،  ولو حكل بلتل  امللادعة وسلللللللليب الفراري والنسللللللللاي
وإمنا يعصللم ل ، ادفاقًا  (1)[نل]وةو اده  ع  و ه التبعية   يسلللد الرق  ن ذرية َمن أسللعل

 .(2)ااسال  املو ود قبل الظفر ؛من االس قاق
 ع  أنَّ  (3)الع بناه الغزايل ؛ولو حكل رارقاق اأسلللللللللللعَل احملكو   عيه قبل اارقاق

 . اة ؛إنه دونه: وإْن قعنا، مل جيز اس قاقه ؛اوقه: إْن قعنا؟ الرق اوق اللتل أ  ال
، بنفس احلكل بهوهو يلتضللللج أنَّ الرق ال حيصللللل ،  (4)والءللللبه اجلواة: قال الرااعج

 .وقع مر أنَّ الكثرين  ع  خالاه
ويعصلللللللل بفلك ، ولو أسلللللللعل الكاار قبل الظفر به مل جيز اسللللللل قاقه بعع الظفر قطًعا

 .ده الصغار من السيب كما مروالأماله و 
وهو ملللا أورده -أحلللع لللا  ,ولو حكَل بلبول اجلزيلللة افج إ بلللارهل  عي لللا و  لللان

 .(6)وصحَّحأوه، نعل: والثاين. كالسري،  (5)ال: -املاوردي
واي ل  ,(8)[منله]كلأهلل اللف قملَّة إذا امتنعوا   (7)[ا ل]إْن امتنعوا من بلفنلا ، اعع  هلفا

 .أهنل يأغتالون يف احلال: والثاين .أهنل يأبعَّغون املأمن: أحع ا، قوالن
 .و ع  الول يأبعغون املأمن قطًعا

 . ع  املفاداة إذا حكل  عي ل هبا باراال وجيري الو  ان يف 
؛ مل يعزم ل حكمه  ؛(9)[ل]قعرُتإْن كان املال الفي ءلللرطه ليس يف :  وقال املاوردي

حكٌل لنه  ؛  هلزم ل حكمأ   (10)[ل]قعرُت  يفوإْن كان  ،  لنه  لعأ معاوضةى يلو  ع  الرضا
 

 هكفا يف النسختني. (1)
 (.16/442)(. وكفاية النبيه  10/293(. والروضة )11/481انظر: الشرح الكبري ) (2)
 (.51 -7/50الوسيد ) (3)
 .(10/293. وهو املعتمع. انظر: الروضة )(11/482الشرح الكبري ) (4)
 (.14/281احلاوي ) (5)
 (.3/292وهو املعتمع. انظر: الروضة ) (6)
 يف )ط(: )اي ل(. (7)
 يف )ط(: )من ل(. (8)
 ولعل الصحيح ما أتبتناه, وقال يف احلاوي: )غري ملعور  عيه(. يف النسختني: )قعردنا(, (9)
 يف النسختني: )قعردنا(, ولعل الصحيح ما أتبتناه, وقال يف احلاوي: )ملعور  عيه(. (10)
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 .(1)غنيمة ذلك املالب

 

 (.14/281احلاوي ) (1)
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ٌ:فروٌع
وقبل أن يرى ااما  ايه  أأسلللللللر  (1)كعَّو حريبٌّ بعع أنْ ملو أسلللللللعَل ر ٌل حرٌّ  :الول

ايه : أحع ا  ,طريلان  (3)[مااي ]ولألصلللحاب ،  (2)ولعشلللااعج ايه نصلللان،  َحرأَ  قتعه  ؛رأيه
: والثاين  .(4)لكن لإلما  أْن يسل قه،  ال:  وأصلح ما  .يأرق بنفس ااسلال :  أحع ا، قوالن

أبسللللرى املسللللعمني  اة بشللللرط أو   لو اختار ااما  الفعاي مبالى ، اعع  هفا,  اللطع رلثاين
 .(5)أْن يكون له اي ل  شرية نمن مع ا  ع  نفسه

وكفا ، يكون من الغنيمة ؛اأرقَّه جيوة اسلللل قاقهأو  يأرق بنفس ااسللللال :  وسللللواٌي قعنا
ٌَّ إذا قتل، لو ااداه مبالى يكون غنيمة  .(6)َمنَّ  عيهأو  وإْن مل يكن نل ايه ح

: قال الرااعج، (7)اخلالف يف  واة اسلللللل قاقه بعع إسللللللالمه و عل صللللللاحب الو يز
 .(8)وال ذكر له يف كتب الصحاب 

 .(9)وغعَّد قائعه،  وقع حكاه الرونين يف البحر: قعاأ 
سللللللواٌي أحرةوها بعار ، مل ميعكوها ؛لو اسللللللتوىل الكفار  ع  أموال املسللللللعمني  :الثاين
لزم ل ردها إىل   ؛وإذا أسلعموا وهج يف أيعي ل،  لارًاأو   سلواٌي كانا منلواًل ،  الاحلرب أ  

ولو ظ ر احللللال بعلللع  وإْن غنم لللا طلللائفلللٌة من املسللللللللللللللعمني و لللب ردهلللا  عي ل، أررهبلللا
 

 ب(./229) (1)
  (.4/255. وحنوه يف ال  )"وإن أسلللللللللللعموا بعع السلللللللللللر رقوا(: "271قال يف خمتصلللللللللللر املزين ) (2)

 .(239 -13/238(. والبحر لعرونين )4/137وانظر: ال  )
 يف )ط(: )ايه(. (3)
 (.10/282(. والروضة )11/484وهو املعتمع. انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (4)
 (.271(. وخمتصر املزين )4/137انظر: ال  ) (5)
 (.11/484انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (6)
 ."وجيوة اس قاق كل كاار اسعل بعع الظفر به(: "2/191قال الغزايل يف الو يز ) (7)
 .(11/484الشرح الكبري لعرااعج ) (8)
قال الشلااعج: )وإن "( بعع أن قال: 239 -13/238ملفهب )اصلقل الرونين املسلألة يف حبر ا (9)

( يف احكا  13/367) يف , وذكر ايضللا"وإن أسللعموا قبل السللر ا ل أحرار  أسللعموا بعع السللر رقوا
اهل الفمة قوال أنه إْن انتلض   عهل اننه جيري  عي ل حكل السللللللرى؛ إما االسلللللل قاق أو املنق، أو 
الفعاي، اعو أسللعموا قبع ا سلللطا  ن ل، ومل جيز أن يسلل قوا، ويفادوا إسللالم ل، وإن  اة اسلل قاق  

رب بعع إسللللالمه، لن نقالي أمااًن متلعًما مل يكن لألسللللري، اصللللار حكم ل به أضللللعو  السللللري احملا
 .وأخو من السري
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 .(1)اللسمة
 ؛النْن مل يكن ايله ءللللللللللللللجي، ه من بيلا امللال مل ويعوض ااملا  َمن وقعلا يف سلللللللللللللل 

 .ا اللسمةضنل
مياهنل قوا أبعق صلأ   ؛"ذمة (2)[أهل"  :وأ] "حنن مسلعمون":  نفر الالوالو كتَب   :الثال 

 .(3)وإْن وأ عوا يف دار احلرب اال، إْن وأ عوا يف دار ااسال 
، واءللللل ى  بًعا مسلللللعًما وخرج به إىل دار احلرب   لو دخَل حريبٌّ داران أبمان  :الرابع

و عيه رد الثمن ،  وإال ا و لبائعه،  غنيمةا و    ؛يصح ءراؤه:  انْن قعنا  ُثأَّ ظفر املسعمون به
 .(4)ن ع  املستأم

هللعيللة واحلرب   أمري اجليشأو   ع  أنلله إذا أهللعى كللاار إىل اامللا  صَّ ن :اخلللامس
 .(6)(5)خبالف ما إذا أأهعيا إليه قبل أْن يرحتعوا من دار ااسال ، ا ج غنيمة قائمة

ااجلارية  ؛املسلللللللعمون  ُثأَّ ظفر به لعهاأو و  لو أخف مشلللللللرٌك  اريًة ملسلللللللعلى : السلللللللادس
 ,(7)صَّ  عيهن،   ا منه امل ر وقيمة الولعأخف مالكأ   ؛انْن أسلللللللللللعل الواطئ، والولع لعمسلللللللللللعل

ويكون الولعأ حرًّا ،  ايعزمه امل ر إذا وطئ وأولع بععما أسللعل  ما  ع   (8)[سللري ]عه ابن ومح
 .(9)لعشب ة

ُثأَّ ،  (10)[وأصلللللاهبا بال نكاح]اأولعها   لو أأسلللللر  مسلللللعمٌة انكح ا حريبٌّ  :السلللللابع

 

 .(6/403. والنرل الوهاج )(18/117احلاوي )  :انظر (1)
 يف )ط(: )وأهل(. (2)
 (.10/294انظر: الروضة ) (3)
 (.10/294(. والروضة )11/485انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (4)
(:  10/494النووي يف الروضللة )و  (.486 -11/485الرااعج يف الشللرح الكبري لعرااعج )  قال (5)

 افكره, ومل أ عه يف ال  وال املختصر. ,نص يف حرمعة، أنه لو أهعى مشرك إىل المري...أنه 
 (.10/294(. والروضة )486 -11/485انظر: الشرح الكبري لعرااعج ) (6)
,  "أن املزين قال يف "املنثور":...  وحك  اللاضلللللللج احلسلللللللني"(: 16/468قال يف كفاية النبيه ) (7)

 (.10/294افكر حنوه, ونلعه النووي  ن النص يف الروضة )
 يف )و(: )ءريح(. (8)
 (.10/294روضة الطالبني )و  (.11/486الشرح الكبري لعرااعج ) (9)
 غري واضح يف )و(. ما بني املعلواتني (10)
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الناكح  (1)[رملشلرك]ويأعحَ الوالد , سل ق هج وال أوالدهادأ اال  ،  ظفر املسلعمون رحلريب
 .(3)(2)[لعشب ة]

اععيه أْن  او ع مسلللعمًة سلللباها املشلللركون  مانأبلو دخَل مسلللعل دار احلرب  :الثامن
 .طر  ا إْن متكن

 ع  أنَّ  ارية املسلعل إذا اسلتوىل املشلركون   (نهج    ضل ر )نصَّ الشلااعج :  التاسلع
لكن  ,لنَّ معكلللللله مْل يزل؛ اال اسللللللللللللللترباي  عي للللللا مللللللالك للللللا (4) عي للللللا ُثأَّ ر عللللللا إىل

 .(6)(5)[يأستحب]
أطعَ أسللريك ولَك ": اعو قال مسللعٌل لكاار، يأسللتحب اعاي السللري املسللعل :العاءللر

، "كفا    ع  أ تَ مسللللللللتولعدك ": ملسللللللللتولعكما لو قال ،  اأطعله لزمه اللو،  " عجَّ ألو
 .(7)افعل

: ولو قال السلللللللري، مل ير ع  عيه ؛ولو اعى السلللللللريأ مبالى من غري سلللللللقال السلللللللري
الر وه  ع    لهوكفا لو مل يش ط  ،  ر َع  عيه  ؛اأ ابه  ",ر ع  عجَّ دين بكفا  ع  أن  ااع"

قلال لله أو  ،افعلل "أطعلين  ع  كلفا": كلاارع ولو قلال السللللللللللللللري ل .الصللللللللللللللح  نلع البغوي
 .(8)لزمه ما التزمه ؛افعلَ  "ااع  نفسك بكفا": الكاار

 ؛ ن اأو   ،لو ءلرَط ااما أ أنَّ َمن قأتل ارسله يف املعركة كان له مثع ا: احلادي  شلر
 ,لعمصللللللللللللعحة ؛وإْن مل يكن لععابة مثل  وجيوة املثل، ويعزمه الوااي من مخس اخلمس،   اة

 .(9)قاله الرونين
ئل الشللليب  ز العين: الثاين  شلللر الفي أو  ،اجملاهع الفي يألتل؟ أي ما أاضلللل  :سلللأ

 

 يف )ط(: )رملش ك(. (1)
 يف )ط(: )املش ه(. (2)
 (.10/294الروضة )(. و 11/486الشرح الكبري لعرااعج )انظر:   (3)
 أ(./230) (4)
 يف )و(: )جيب(. (5)
 .(11/486الشرح الكبري لعرااعج )انظر:  . و (4/290ال  ) (6)
 (.17/112)(. وكفاية النبيه  10/294(. والروضة )7/486انظر: الت فيب ) (7)
 (.7/486الت فيب ) (8)
 .(9/381(. والنرل الوهاج )14/169. وانظر: احلاوي )(229 -13/228حبر املفهب ) (9)
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حملوه الكفر من قعب الكاار  سللللللالمه ؛ اأ اب أبنَّ الثاين أاضللللللل؟ الكفار َويَلْلتألأ  علسللللللْ يَ 
ايكون ، الول أ ظل مصلللللللللللللليبة: انْن قيل: قال .إالَّ مقمًنااننه ال ميو  أحٌع ،  نع املو  

واملثاب  عيه يف املصللائب ،  إذ ليسللا من كسللبه؛  ملصللائب ال يأثاب  عي اا: قعاأ , أاضللل
وال يأشللللللللل ط يف املكفَّر أْن يكون ، عفنبلكانا كفَّارة   (2)[يصلللللللللرب]انْن مل ، (1)[الصلللللللللرب]

وكان ، اانسلللللللللانأ  نع املصللللللللليبة كانا كفارةانذا  زَه   .وقع يكون مكتسلللللللللًبا،  مكتسلللللللللًبا
 .(5)و أ أ عل، ال يسلد ا تبارها  ن التكفري، (4)[به]ذنًبا  خر أد   (3)[ ز ه]

 
 

 

 يف )و(: )اصر(. (1)
 يف )و( كعمة غري واضحة. (2)
 يف )و(: ) رحه(. (3)
 ما بني املعلواتني ساقد من )و(. (4)
(, حي  قال:  4/189أسلللللللللىن املطعب ) وقع نلعه  نه ةكرن النصلللللللللاري يف  مل أ عه يف اتاويه, (5)
 , ومل أ ثر  ع  أماليه."  يف أماليه...قال ابن  بع السال"
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ِِةنِ ادِ هِ ةِوالِ ي ِزِ الِ ِابِ تِ كِ 
، األمان الذي يصحححححآ من املال ا  ححححح  ن  :(2)ثالثة   األمن   الكافر   يفيد  (1)[والذي]

  وهو أمان  بال مال،  وعقحد  اددةة .ال إىل غاية وهو أمان مبال، وعقحد  اجليية  .(3)وقد تقحدم 
 .إليه (4)[فومضه ا]وم ن  وهذان خمصوصان ابإلما ، إىل غايٍة معينة

 .عقدِالزية:ِالعقدِاألول
ا وارت فوا في حححا , (5)ع يحححه روال التقري، ولي ححححححححححححححححل محححفرواتف ق مقحححاب حححة الكفر اتفحححاقحححف

ك  الدا : فقيل  ,(6)ي قاب ها  ترك قتادم ق لا  اإلسححححححححححححال : وقيل, ملقن الد : وقيل,  سحححححححححححح 
يعين وهو ،  (7)الكفا  وجيع ها ق مقاب ة اجليية ع مقاصحد ت  الوجه أْن : وقال اإلما   ,ةن  سح  

 .والذب عنهم، وملقن لمائهم وأموادم وة ائهم وأطفادم وجماةينهم التقرير
 .(8)واالست ال  ألملكامنا وجعل  الغيايل هذه األمو  ق مقاب ة بذدم اجليية

 :ق أ كاةه وأملكامه (9)والنظر
ِ:يفِأركانهِ:النظرِاألول
 :وهي مخ ة

أاةل  لكم ق  :أو ,أقر تكم":  انئبهأو   وهو أْن يقول اإلما  ,صييي اةِالعقد:ِِاألول
ع ذ أْن  :أو  ،"وتنقالوا ألملكا  اإلسححححححححال  اإلقامة ق لا  اإلسححححححححال  ع ذ أْن تبذلوا اجليية

، وغرامة ا ت فات  ق ملقوق اآللمين ق العقول وا عامالت  (10)[اإلسحححال ]ي تيموا أملكا  
 

 ق )و(: )الذي(. (1)
 (.9/385(. والنجم الوهاج )11/487(. والشرح الكبري ل رافعي )7/53اةظر: الوسيط ) (2)
 .(301ص ) (3)
 ق )و( ك  ة غري واضحة. (4)
 .(6/60(. ومغين احملتاج )9/385ج )اةظر: النجم الوها  (5)
(. والنجم  17/19(. وكفحايحة النبيحه )11/491(, )10/477ل رافعي )اةظر: الشححححححححححححححرح الكبري  (6)

 (.4/215(. وأس  ا طالب )9/404الوهاج )
 (.18/7هناية ا ط ب ) (7)
 (.7/55الوسيط ) (8)
 ب(./230) (9)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )و(. (10)
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 .(1)ال ي شرتط اكر اةقيالهم ألملكا  اإلسال : وقيل, بياهنا ي شرتطوال 
 .(3)[الدينا ]وي رجع إىل  ال ي شرتط: وقيل .(2)وي شرتط اكر قد  اجليية ق األصآ

 .وحنومها، " ضيل  " :أو ،"قب ل  ": ويقول الكافر
 و سحححححوله،  وكتابه  أةه ال ي شحححححرتط التعره لكفهم ال  حححححان عن   تعاىل  (4)واألصحححححآ

 وعن افتان م ححح ٍم عن لينه، وإصحححابتها ابسحححم ةكاحٍ  مب ححح  ة (5)]اليان[والكف عن ،  ولينه
  وال يعينوا أهل احلرب، والداللة ع ذ عو ات ا  ححح  ن،  مالهأو   (6)[لدمه]وعد  التعره  

 :وقيل, والك ك ه واجب  ابلعقد ال ابلشحرط، وال ينق وا األربا  إليهم، ووا عينفا دمؤ وال ي
 .ملكا  ا    نأبهو لارل  أيضفا ق اةقيالهم 

 .ال ابلعقد  وجيب الك ابلشرط،  ال ي شرتط:  وقيل  ,(7)وعن أيب إسحاق أةه ي شرتط
وقطع  بحه ، (9)وجي  ا حاو لي مبقححاب ححه ,(8)وأتقيححل  هحذا العقححد يبط ححه ع ذ األصححححححححححححححآ

 .(10)وصحمحه  القاضي، بعضهم
: ولو قححال ,(11)وأ ْوىل ل صحححححححححححححححححة، مرتبححانفوجهححان  ؛"أقركم مححا تحححححححححححححح ححل  ": ولو قححال

 .(12)صآم  ؛"أقر تكم ما ت تم"

 

(. وكفاية 10/497(. والروضححة )11/492(. والشححرح الكبري ل رافعي )7/56اةظر: الوسححيط ) (1)
(. ومغين احملتحححاج 275 -9/274ج )(. وحتفحححة احملتحححا 9/411جم الوهحححاج )(. والن17/15النبيحححه )

 (.8/85(. وهناية احملتاج )6/60)
 (.10/297(. والروضة )493 -11/492وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (2)
 ق )و(: )الدينان(. (3)
 (.329, 10/297(. والروضة )11/493الشرح الكبري ل رافعي )وهو ا عت د. اةظر:   (4)
 ق )و(: )الوطء(. (5)
 ق )ط(: )لذمه(, وق )و(: )لدميه(, ولعل الصحيآ ما أثبتناه. (6)
 (.19/423(. واةظر: اجمل وع )17/16كفاية النبيه )  (7)
 (.10/297)(. والروضة 11/493وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (8)
 (.14/298احلاوي ) (9)
 (.17/17كفاية النبيه )  (10)
 (.10/297ا عت د أةه ال يصآ. اةظر: الروضة ) (11)
 (.10/297(. والروضة )11/493وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (12)
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 .(2)(1)[به]مل ي ي  الوفاء  ؛ومىت ف د  العقد  ابرتالل ترطٍ 
خبالف ما لو ،  لكل سحححححححححححححنٍة لينا فا  همن  انأرذ ؛أكثرأو   قاموا بعد الك سحححححححححححححنةأولو  

جبييٍة  (4)[طالبهة]مل   ؛اطم عنا ع يهُث م   شححححححعر بهي   (3)[ملو ] وأقا   سححححححنةف ففكثر  لرل  كافر  لا ان
رّي   ,(5)ع ذ الصحححححححححححححححيآ أو  فإْن قت ه، وا ن والفداء قواالسححححححححححححححرتقا اإلما  فيه بن القتل وُي 

خبالف سححبا  ،  رك له أمواله وا يتهت ؛ع يه (6)[منم ]وإْن ،  كان ا ال  الذي معه في فا  اسححرتقه
ة. وأموادمفححإنم الغححالن م كوهم ، وأموادم أهححل احلرب  ي  اجلييححة تلاو  ولو ط ححب  عقححد الححذّ مححم
وق حترمي قت ه بذلك ، فإجابته تنبين ع ذ ما إاا ط ب األسحححححححري الكتايب الك   ؛وكان كتابيًّا

واألوىل عند ، (8)وا ذكو  ق الشححححححححححامل،  (7)ق ا ختصححححححححححر هوهو ةصحححححححححح -أملدمها ،  رالف
 .ال حير : والثاين .: أةه حير -(10)واألظهر عند النووي ,(9)الرافعي

فالذي اكره األكثرون أنم ق  ؛حير  قت ه: فإْن ق نا،  ويبقذ التخيري فيه بن اخلصحححححال
وبنامها القفال ع ذ ما إاا ملاصحححححران   ,(12)أةه ال حير   :أصححححححه ا  ,(11)[وجهن]اسحححححرتقاقه 

وفيه ؟    (14)وإ قاقهمهل مينع الك من سبيهم  ،  فبذلوا اجليية  (13)ق عةف ليس فيها إالم الن اء
 

 ما بن ا عقوفتن ساقط من )و(. (1)
 (.10/298اةظر: الروضة ) (2)
 ق )ط(: )مل(. (3)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيآ ما أثبتناه.ىطالبه(, وق )ط(: )يطالبهق )و(: ) (4)
 (.10/298وهو ا عت د. اةظر: الروضة ) (5)
 ق )ط(: )أمن(. (6)
ومن أسححححححححر منهم فإن أتححححححححكل "(: 8/378)  فيه  قال هةأمل أجده ق ا ختصححححححححر, والذي وجدته  (7)

ب وغهم ف ن مل ينبححل فحك ححه ملكم طفححل ومن أةبححل فهو ابل  واإلمححا  ق البححالغن ابخليححا  بن أن  
يقت هم بال قطع يد وال عضححححححححححو أو ي حححححححححح م أهل األولن ويؤلي اجليية أهل الكتاب أو مين ع يهم أو 

 ."أو أبسرى من ا    ن أو ي رتقهميفاليهم مبال 
 (.114الشامل ) (8)
 .(495 -11/494اةظر: الشرح الكبري ) (9)
 (.10/298 وضة الطالبن ) (10)
 ق )و(: )وجهان(. (11)
 (.10/298وهو ا عت د. اةظر: الروضة ) (12)
 أ(./231) (13)
قال الفو اين: إهن ا مبنيان ع ذ ما إاا ملاصححححححححححر ملصححححححححححنا، "(: 16/437قال ق كفاية النبيه ) (14)

وبذلوا اجليية، فهل جيب قبول الك؟ فيه قوالن، ووجه البناء: أن األسحري ررج وليس فيه إال الن حاء، 
= 
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وابن   (1)والذي اكره ا او لي،  يتعن تقريره ابجليية  :قيل  ؛حير  اسرتقاقه:  إْن ق ناف،  وجهان
ا ,الصباغ أنم اخليا  يبقذ لإلما  في ا عدا القتل  .(2)وجهفا واملدف

ترتحمب  ع ذ   ,(3)فحإاا ط حب  الحدارحل  باللان عقحد األمحان ببحذل اجلييحة؛ إاا عرف الحك 
 :أصحححححه ا  ,فوجهان ؛ال: وإْن ق نا، فكذلك هذا ؛(4)[قد األسححححرييع]: فإْن ق نا، األسححححري

اب   .أةه جي 
وكذا لو ، ومل ي تعره له  ,صح دّ ق  ؛"لر ل  ل ح اع كال   ":  ولو قال هذا الدارل

أةه إْن أهبم  مل  ّ ف  وعن  النصّ    ,(5)الأو    سواء  كان معه كتاب  ،  "لر ل  ل فا ت":  قال
(6), 

 .ال ي ي  إملالفه ع يه: (8)والرو ين (7)وقال ا او لي
ومححا : (11)(10)قححاال .(9)ع ذ اجلواز وميكن اجل ع بينه ححا ل ححل  األول: قححال الرافعي

مصححح حة ل   ححح  ن من هدةٍة حم ه إاا كان ق الرسحححالة   ؛اتحححتهر أنم الرسحححول ال ي تعره له
ري اإلما  فيه بن اخلصحححال ، فال أمان له  ؛ففمما إْن كان  سحححوالف ق وعيٍد ودديدٍ ، وغريها وُي 

 .األ بع كاألسري
لر ل  أبمان : ولو قال، (12)وهو امن  مط قفا، أةه ال فرق: والصحححواب :  قال النووي

 

ابألسحححححححر عن أن يكون من أهل اجليية كا رأت، فإاا بذل اجليية، هل ينتفي إ قاقه؟ وهذا البناء ة حححححححبه  
 ., ق ل: مل أجده ق هناية ا ط ب"اإلما  إىل القفال

 (.340 -338, 14/180اةظر: احلاوي ) (1)
 أجده ق الشامل.  مل (2)
 (.10/298ا عت د أةه جيب قبول اجليية. اةظر: الروضة ) (3)
 .(: )األسري يقر (11/495. والذي ق الشرح الكبري ل رافعي )هكذا ق الن ختن (4)
 (.10/299(. والروضة )11/459وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (5)
ص أن مدعي الرسحححححححححححححالة إن ادم،  ةقل ابن كج عن الن"(: 10/299قال النووي ق الروضحححححححححححححة ) (6)

 ."مل ف
 (.14/339احلاوي ) (7)
 (.13/387لر ا ذهب ) (8)
 .(10/299(. واةظر: الروضة )496 -11/495الشرح الكبري ) (9)
 أي: ا او لي والرو ين. (10)
 (13/387)لر ا ذهب و  (.14/339احلاوي ) (11)
 (.10/299 وضة الطالبن ) (12)



 

 

 

353 

 

 اجلواهر البحرية

 .(1)ةعم: وأصحه ا .البينةوالبد من ، ال ي صدق: أملدمها ,فوجهان ؛م  م
قححه ؛نإْن عنم ا ؤمّ  : وقححال ا ححاو لي بححه،  جع إىل قولححه ؛فححإْن صححححححححححححححححدم كححان   ؛وإْن كححذم

ا وجي   ق موضححححححححححححححع ، (2)وجهححان يكححان غححائبححفا ففي قبول قول ا ححدمعوإْن  ، الححدارححل  مغنومححف
 .(4)إىل النص البندةيجيوة به ، (3)ابلقبول

وال يكفيه تصحححححدي  ،  فقد مر أةه ال ي قبل قوله إالم ببينةوأمما إاا المعذ األسحححححري الك 
 .ا ؤمّ ن

ِ:فرِع
 أو]، أ بعة أتحححهر تههل مي كمن من إقام، الدارل ل ححح اع كال    وملجج اإلسحححال 

 .(7)و جمآ  اإلما   الثاين، فيه ترلل  لألصحاب ؟ ما يبن له (6)[مبقدا ]ميكن إالم  (5)[ال
فحإْن مل ، كنحه من اإلقحامحة فوق قحد  ملحاجتحهلألاء  سحححححححححححححححالحٍة ال أو  والحدارحل لتجحا تٍ 

 .إالم ق سنة أقامها من غري جيية ضينق

 

 (.10/299وهو ا عت د. اةظر: الروضة ) (1)
 (.14/340احلاوي ) (2)
 (.14/339احلاوي ) (3)
 (.17/137كفاية النبيه )  (4)
 ق )و(: )وال(. (5)
 ق )و(: )مقدا (. (6)
 (.18/79هناية ا ط ب ) (7)
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ال املال ا  حححححححححححح  ن ع ذ ، م ن فومضححححححححححححه إليهأو   ،وهو اإلما ،  العاقدِِ:الثاينالركنِِ
 .(1)ا ذهب

، مبفمنه (2)[ي  ح ]بل ،  مل ي قبل ا عقول له  ؛ف و عقده واملد  من ا  ححح  ن بغري إان
 .(3)ا نع  : أتبهه ا ,ففي أرذ  اجليية عنها وجهان أكثرأو  ف و أقا  سنة

ِ:فرٌعِآخر
إاا  إال ال جيحب: وقيححل ,(4)جيحب ع ذ اإلمحا  قبول اجلييحة إاا بحذدحا الكححافر  الكتححايب

 .(5)ى اإلما  فيه مص حةأ  
اخلوف  فإْن كان ،  مل جيبهم  ؛فإْن رشححححححححححي غائ تهم ورشححححححححححي أْن يكون الك مكيدت

مل جيي قبودا   (7)[جاسحححححححو ]  (6)ولو غ ب ع ذ الظن أنم الباال،  فرمقهم ق البالل  ؛لكثردم
 .(8)منه

 

أسححح  . واةظر:  (10/299(. والروضحححة )11/596ل رافعي )وهو ا عت د. اةظر: الشحححرح الكبري  (1)
 (.8/86(. وهناية احملتاج )4/210ا طالب )

 ق )و(: )ي تح (. (2)
 (.10/299(. والروضة )11/497وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (3)
 (.10/297)(. والروضة 497 -11/496وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (4)
 (.7/59اةظر: الوسيط ) (5)
 ب(./231) (6)
 .(جاسوسفاق الن ختن: ) (7)
 (.308, 10/298اةظر: الروضة ) (8)
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 :وله تروط، العقودِله:ِالركنِالثالث
ِكتاب ًّا:ِاألول  .أنِيكون

 :والكفارِثالثةِأصناف
 والق ر والشحححححححححح س كعبدت األولن  ؛وال تححححححححححبهة الكتاب  الذين ال كتاب دم: األول
 .العرب أو  سواء  كاةوا من العجم، فال ي قرون ابجليية ,والنجو  وا الئكة

 .فيقرون هبا، والنصا ى وهم اليهول، أهل الكتاب : الثاين
 .(3)ويقرون هبا أيضفا، (2)اجملو : (1)]الثالث[

 .(6)والصحيآ األول ؟تبهة كتاب أو  (5)[كتااب] (4)وارت  ف ق أن دم
إقرا  من زعم الت  ححك بشححيء من الكتب  -وقطع به بعضححهم-  (7)الوجهن  وأظهر

 .ي قر هبا، وزبو  لاول، وصحف إبراهيم، كصحف تيل  ؛غري التو ات واإلجنيل
فإن تضحح ن ، والواجب اعتبا  كتاهبم،  إطالق اخلالف غري صحححيآ:  وقال ا او لي

ا ا تعبحدف وإلحا  وإن مل يتضحححححححححححححح ن الحك ، أ قر أه حه ؛ليحث يكتفي بحه أه حه عن غريه وأملكحامحف
 .(8)مل يقروا ؛وأمثال اتت ل ع ذ مواعظ

 ،وفرضحححها ةاعة من األصححححاب في ا إاا ع رف الك بشحححهالت عدلن أسححح  ا منهم
 .(9)وملل مناكحتهم ق هذه احلالة، اابئحهم أكلوأجروا اخلالف ق ، ابالستفاضةأو 

 

 ق الن ختن: )الثالثة(, ولعل الصحيآ ما أثبتناه. (1)
ن العامل صححححححال  عن أصحححححح ن مها النو  والظ  ة، واجملو  ق األصححححححل  إهم عبدت النريان القائ ون:  (2)

النجو  لتدينهم ابسحححححتع ال النجاسحححححات وا يم والنون يتعاقبان. واجملو  أقد  الطوائف وأصححححح هم من 
 (.2/88بالل فا  ، وقد ةبغوا ق ع م النجو . التحفة ا هدية ترح العقيدت التدمرية )

  (.11/506والشححححححححححرح الكبري ل رافعي ) (.5/124(. والوسححححححححححيط )18/7)اةظر: هناية ا ط ب  (3)
 (.10/304والروضة )

 أي: اجملو . (4)
 (.كتابق الن ختن: ) (5)
 (.10/304(, )7/135وهو ا عت د. اةظر: الروضة ) (6)
 (.10/304(. والروضة )11/506وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (7)
 .(14/288احلاوي ) (8)
 (.10/304اةظر: الروضة ) (9)
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 عمبن (5)(4)اوقطع ,(3)[ةعرفه]ومل  في ا إاا العوا الك  (2)الغيايلو  (1)وفرضحححححححححححها اإلما 
 .ال من جهتهم (7)[عرفناه]جبواز الك ك ه إاا  (6)اوقطع، ومناكحتهم، أكل اابئحهم

والنصححححححححححححححا ى ق مل  من ع م أن  وملل ا ناكحة ل يهول  وأكل الذبيحة  وعقد اجليية
 .(9)وغريهم، ا بدلنسواء  فيه أوالل ، ن به قبل تبدي هلا (8)[اابئه]أول 

 ؛ مل(ع يه الصحححححححححححالت وال حححححححححححال )بعد مبعث ةبينا   همؤ اباأو    (10)[لنا]ولو لر وا هم 
 ,( 11)ق األصآ  فكذا  ،(ع يه ال ال )ولوا بعد مبعث عي ذ  وإن د،  تثبل هذه األملكا 

يقرون :  أملدمها  ,ففي تقريرهم ابجليية طريقان  (12)[ حح نال]وقبل ،  وإن لر وا بعد التبديل
وإن مت حححححححححححكوا ، بدل راصحححححححححححة أقرواأهنم إن مت حححححححححححكوا مبا مل ي: (13)والثاين ل عراقين .مط قفا

قبل أو   ،بعدهأو   (14)[ ح نال]لر وا فيه قبل أ  وإن أتحكل أمرهم ومل يد ، اب بدل مل يقروا
ا ع ذ الطري  الثححححاين- بعححححدهأو  التبححححديححححل وال  وال حتححححل اابئحهم، أقروا ابجلييححححة ؟-تفريعححححف

 

اكر العراقيون وجهن: أملححدمهححا: أان ال ارححذ اجلييححة إال من "(: 18/9قححال ق هنححايححة ا ط ححب ) (1)
األصححححححناف الثالثة: اليهول والنصححححححا ى واجملو ؛ ألان ال ةث  أبقوال اآلررين، وال ةد ي صححححححدق هم من 

الكتحاب إال أبهحل التو ات واإلجنيحل. هحذا أملحد الوجهن. كحذهبم، ومل ةر األولن ينوطون أملكحا  أهحل 
والوجحه الثحان: أن اجلييحة تؤرحذ منهم؛ فحإهنم بيع هم أهحل الكتحاب وقحد أ مران ابعت حال أقوال الكفحا  إاا  

 ." تعاىلاعتح ي ْوا إىل كتب  
 (.7/61الوسيط ) (2)
 آ ما أثبتناه.( بدون تنقيط, ولعل الصحيىعرفهق )و(: )يعرفه(, وق )ط(: ) (3)
ق ةكحاملهم ألن مبتحدعحة اإلسححححححححححححححال    وهحذا اخلالف إلحا ينقحدح(: "7/61قحال ق الوسححححححححححححححيط ) (4)

. واةظر:  "ينحححاكحون ألربحححا  منعحححل من التكفري فال يعحححد ق التغ يظ ع ذ مبتحححدعحححة أهحححل الكتحححاب
 .(177 -174الب يط )

 (.18/10هناية ا ط ب ) (5)
 مل أجد قطع اإلما . (6)
 ق )و(: )عرفنا(. (7)
 ق )ط(: )أ مه(. (8)
 (.10/304اةظر: الروضة ) (9)
 هكذا ق الن ختن. (10)
 (.10/305(. والروضة )11/508وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (11)
 ق )ط(: )الف  (. (12)
 (.10/305 وضة الطالبن ) (13)
 ق )ط(: )الف  (. (14)
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 .الذين تنصروا (1)كبين تغ ب،  مناكحتهم

 

ق اجلييرت الفراتية جبهات  , كاةل منازملبن قاسححححححححححححححط، من بين  بيعة، من عدانن ( تغ ب بن وائل  1)
  معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة   اةظر: .   بيعةسححححححححححححححنجا  وةصححححححححححححححيبن، وتعرف ل  هم هذه بد 

(1/120.) 
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ِ:فروِع
 (2)وال ححححححححححامرت (1)الصححححححححححاب ة تقريرةصححححححححححوص خمت فة ق   ( محه  )ل شححححححححححافعي : األول

القطع أبهنم : والثححاين .(4)[القولن]أن فيححه : ألصحححححححححححححححححاب أملححدهححالوفيححه طرق ، (3)ابجلييححة
 .(5)يقرون

 .والصاب ة من النصا ى، وال امرت من اليهول
مبن ال  (7)ص هححذاتوليخ: قححال الرافعي .(6)هو ا ححذهححب: القححاضححححححححححححححي الط يوقححال 

فإن كاةوا ُيالفون اليهول والنصححححا ى ق أصححححول ، أةه ينظر  :األصححححآ والثالث  .(8)يكفروهنم
فهم  ؛ورحالفوهم ق فروعهحا، وإن وافقوهم فيهحا, ايقرو  (9)[فال]، وا منهم حححححححححححححح  يْ ف    ؛األل ن
ملادم   (12)[تبنة]وإن مل ،  نكآ ة ححححححححححححححائهمةو ، اابئحهم  (11)[كلاو]، فيقرون  ,(10)منهم

:  ير خاإلصححححححححطعن  والرابع  .هم املتياطفاؤ وال ة ححححححححا  وال حتل اابئحهم  ,(13)أقر انهم ابجليية
إن الف ك : فإهنم يقولون، وال ة ححححححححححاءهم  وال حتل اابئحهم القطع أبن الصححححححححححاب ة ال يقرون

 

الصحححححححاب ة ا ندائيون: وييع ون أهنم أتباع النّل حيا ع يه ال حححححححال . ويح ق دم  عدلهم ملالياف بعشحححححححرت  (1)
االف تححححححححححخص تقريباف معظ هم ق العراق وإيران. والصححححححححححاب ة يقدسححححححححححون الكواكب والنجو ، ويعت  

اه حنو القطحب الشحححححححححححححح حايل والتع يحد ق ا يحاه اجلحا يحة من أبرز معحامل ل ةتهم.  يحل من جختر: اةظاالتحّ
 (.1/454ملرف التو ات واإلجنيل )

هم الذين قالوا أبن التو ات ما بشححححرت إال بنل واملد ن  من بعد موسححححذ، يصححححدق ما بن يديه   (2)
من التو ات، وحيكم لك ها، وال ُيالفها ألبتة, ويتقشحفون ق الطها ت أكثر من تقشحف سحائر اليهول،  

ةون ع يهم ال ححححال ، وأةكروا ةبوت من بعدهم من األةبياء إال أثبتوا ةبوت موسححححذ، وها ون، ويوتححححع بن 
 (.2/23ا  ل والنحل ل شهرستاين )اةظر:  ةبيا واملدا. 

: اجملو   يؤرذ من ةيعهم  والصححححاب ون وال ححححامرت مث هم  أي"(: 277قال ق خمتصححححر ا يين ) (3)
 ."اجليية

 ق )و(: )قولن(. (4)
 (.10/306(. والروضة )11/508ل رافعي )اةظر: الشرح الكبري  (5)
 (.872اةظر: التع يقة ) (6)
 أ(./232) (7)
 (.10/330( )8/80) أيضا الشرح الكبريواةظر:   (.11/508) الشرح الكبري (8)
 ق )ط(: )وال(. (9)
 (.306 -10/305وهو ا عت د. اةظر: الروضة ) (10)
 ق )و(: )ونكل(. (11)
 ق )و( ك  ة غري واضحة. (12)
 (.10/306اةظر: الروضة ) (13)
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 .(1)وأن الكواكب ال بعة ادة، ملي انط 
من    (2)[فإهنم]، القطع بثبوت هذه األملكا  ق مل  ال ححححححححححامرت:  هريرتوعن ابن أيب 

 .(4)(3)[ا  ا ]وال ُيالفون اليهول إال ق ، ة ل ال امري
وأن اابءهم مت حححححححكوا  وزع وا أهنم أهل كتاب  ولو ط ب قو   من الكفا  عقد اجليية

 .(6)أجبناهم ؛(5)[وتبدي ه] بذلك الدين قبل ة خه
 إليهم عهدهم ه ةبذانو أةه إن ابن رالف ما الع (7)[شحححححححرتطةو ]:  قال ابن الصحححححححباغ

 .(8)وقات ناهم
، دلن ق لينه ا إما لكوهن ا كاان ع  ؛وظهر عدالته ا  منهم اثنان (9)[أسححححححححححححح م]فإن  

مبضحححي مدت  ألهن ا صحححا ا عاللن بعد اإلسحححال أو  ،إال الكفر  ال مينع من قبول تحححهالد ا
ال ححححححححامرت ]أسحححححححح م اثنان من أو   ،ع يهم خبالف ما العوه  اوتححححححححهد، العدالة  (10)[ت اأسحححححححح ]

 (12) ( ممن)  والنصا ى ق أصول االعتقال  الذين زع وا أهنم ال يفا قون اليهول  (11)[والصاب ة
 ؛وهو نىب التقرير ابجلييحة ,همع يهم بحذم اوتححححححححححححححهحد، وظهرت عحدالته حا، عقحدان دم اجلييحة

 

. والبحر  (615ا اء أيب سحححححححححححعيد االصحححححححححححطخري الفقهية )(. واةظر:  12/255البيان ل ع راين ) (1)
 .(8/80(. والشرح الكبري )13/344ل رو ين )

 ما بن ا عقوفتن ساقط من )و(. (2)
 ق )و(: )ا رمس(. (3)
وقحححد قحححال ابن أيب "(: 13/344الرو ين ق البحر )و (, 14/294ي )قحححال ا حححاو لي ق احلحححاو  (4)

هريرت: إن ال ححامرت من ة ححل ال ححامري، وإهنم اعتيلوا عن اليهول أبن يقولوا ال م ححا ، فإن كان هذا 
 ."ل حيل ةكاح ة ائهم، وأكل اابئحهمصحيحا فهم من بين إسرائي

 ق )و(: )ق تبدي ه(. (5)
 (.10/306)اةظر: الروضة  (6)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )و(. (7)
 (.214الشامل ) (8)
 ق )ط(: )أس  نا(. (9)
 ق الن ختن.هكذا  (10)
 ق )و(: )الصاب ة وال امرت(. (11)
 ز لت من احملق . القوسنما بن   (12)
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 .(4)ولإلما  فيه املت ال ,(3)(2)(1)[ويغتادم] بينا بطالن العقدتوقد ، ةبذان إليهم عهدهم
الغيايل  (5)[وهمو ]، وابيحتحه قطعحفا ل منحاكحتحهحتح ال   ؛ةوثين وكتحابيح  ا تولحد بن  :الثحاين

وق تقريرمهحا  ,(7)ا تولحد بن كتحايب ووثنيحة ق أصححححححححححححححآ القولن ذاوكح   ,(6)فيحه ق اكر رالف
سواء كان األب ،  القطع ابلتقرير:  -  الرافعيوهو الذي أو له  -أصحه ا    ,ابجليية طريقان

وإن كححاةححل األ  ، فححإن كححان األب وثنيححًّا مل يقروا، أةححه كححا نححاكحححة: والثححاين .(8)األ أو  وثنيححًّا
فال يقر ، ه ححا كفرفاظيراعذ أغ  : وقيححل، يراعذ لين األ  ك ححا ق الرق: قيححل، فقوالن وثنيححة
 .مط قفا

فإن اةت ححححب إليه ففي إحلاقه به وجهان ، ع يههذا إاا مل ين ححححب إىل لين يقر أه ه 
 .والذبيحة جير ن ق ملل ا ناكحة

أقر  ؛واآلرر جموسححححححححححححححيحًّا  فحإن كحان أملحدمهحا كتحابيحًّا  ؛ولو كحان كحل من أبويحه يقر ابجلييحة
 .اقطع

 . (10) (9)[أمه]وملريته معت ت  لرية أبيه لون ملرية : قال الشافعي

 

 أثبتناه.( بدون تنقيط, ولعل الصحيآ ما وىعىالهم (: )و(, وق )وبغتادمق )ط(: ) (1)
(.  12/255(. والبيحححان ل ع راين )7/497(. والتهحححذيحححب ل بغوي )14/294اةظر: احلحححاوي ) (2)

 (.10/306(, )10/304والروضة )
 (.10/306(. والروضة )509 -11/508اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (3)
 .(18/14)هناية ا ط ب  (4)
 ق )ط(: )وهم(. (5)
 (.7/61الوسيط ) (6)
 (.10/306وهو ا عت د. اةظر: الروضة ) (7)
. وهو ا عت ححححححد. واةظر: الروضححححححححححححححححححححة (1503احملر  ) (. واةظر:11/509الشححححححححححححححرح الكبري ) (8)
(10/306). 
 ق )ط(: )عشا امه(, وق )و(: )عشائر امه(. (9)
الرو ين ق لر ا حححححذهحححححب , وقحححححال "(: "ألن اجلنن ملر لريحححححة أبيحححححه6/111  )ألقحححححال ق ا (10)
فإاا تقر  ما وصححححححححححححححفنا فحكم الولد احلالخم من بن أبوين خم في احلكم ع ذ (: "300 -9/299)

أ بعة أق حححححححححا : أملدها: أن يكون م حقفا لكم أبيه لون أمه والك ق أ بعة أتحححححححححياء:... والرابع: ق 
إن ملريحة الولحد ملريحة  ة أررى فح احلريحة فحإةحه إاا كحان األب من قو  دم ملريحة واأل  من اررين دم ملريح 

 ."أبيه لون أمه
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 (1)ق ملك حه ملكم ا تولحد بن كتحايب ووثين ؛ومرتحد وا تولحد بن كتحايب: قحال البغوي
 .(2)والذبيحة، ملل النكاح
اسححححححححححت رم   ؛فإن كاةل األ  ةصححححححححححراةية  ؛وله أوالل  صححححححححححغا  ةصححححححححححرايني  ثنإاا تو :  الثالث

تولد بن كتايب ا : فإْن ق نا  ؛وإن كاةل وثنية،  فيقرون ابجليية بعد الب وغ، (3)[تنصحححححححححححححر هم]
 (4)[أهنم] :أظهرمهححححا ,فقوالن ؛وإن ق نححححا ابلصحححححححححححححححيآ أةححححه يقر، ايقرو  مل ؛ووثنيححححة ال يقر

 .(5)يقرون
 ؟ي حححححححتتبع أوالله هل ،تنصحححححححرأو   (6)[ولد]وملقيقة اخلالف أن األب إاا توثن عن 

إىل  (7)[عوله]قبححل منححه يوهححل ، وهححذا التحمو ث ن ال يضححححححححححححححر، فال يغتححالون يتبعوةححه: فححإن ق نححا
أصحرم ففتحبه القولن أةه ال   (8)[وإن]، افيه قوالن تقدم ؟اإلسحال ال يقبل إال أو   ،النصحراةية

 .(9)[فمنهمب]وي ح   يغتال
ا رتدين احلاصححححححححححح ن ق زمن الرلت أقوال ق أهنم  (11)[أوالل]أن ق  (10)تقد :  الرابع
 ؟مرتدونأو  أص يون (12)[كفا ]أو  م   ون

إن مل يصححححححححححححححرملوا : (14)الغيايلو  (13)قحححال اإلمحححا  ؛ا غو بإهنم م حححححححححححححح  ون ف: فحححإن ق نحححا
 .(15)[مرتدون]فهم ، أي بعد عرضه ع يهم، ابإلسال 

 

 ب(./232) (1)
 (.8/6(, )7/502(, )379 -5/378(, )289 -5/288التهذيب )  :اةظر (2)
 ق )ط(: )بنصرهم(. (3)
 ق )ط(: )ةعم(. (4)
 (.10/307(. والروضة )11/510وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (5)
 ق )و(: )توثن(. (6)
 (: )حتول(.وق ) (7)
 ق )و(: )فإن(. (8)
 ق )ط(: )مفمنه(. (9)
 ./أ(, من ة خة ا تحف )ط(112 -/ب111/ب(, )103اجمل د العاتر, لوملة ) (10)
 ق )و(: )األوالل(. (11)
 ق )ط(: )كفا فا(. (12)
 (.18/15هناية ا ط ب ) (13)
 (.7/62الوسيط ) (14)
 ق )و(: )مريدون(. (15)
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يكون   ؛وهو مواف    حا قحالحه الشححححححححححححححافعي أةحه إاا ع ره ع يحه اإلسححححححححححححححال  ف م ينط  بحه
ا  .(1)مرتدف

وهو مواف    حا قحالحه اإلمحا  ق من ، (2)إن أعربوا ابلكفر فهم مرتحدون: وقحال الرافعي
منحه   (3)[صححححححححححححححد ت]أةحه ال حيكم برلتحه إال أن  وعحال إىل لا  اإلسححححححححححححححال  ا تحد ق لا  احلرب 

 .(5)(4) لت
 ؛يقرون: وإن ق نا  .(6)ال يقرون ابجليية ع ذ الصحيآ  ؛إهنم كفا  أص يون:  وإن ق نا

وأصححححححححححححححآ ، (7)لتحرميابوالوجحححه القطع : قحححال اإلمحححا ، والحححذبيححححة ترلل ففي ملحححل ا نحححاكححححة
 .(8)ي  رتقون ع ذ هذا القولأن أوالل ا رتدين : الوجهن

وأعرب ابلكفر  فإن ب  ، وا نفصحححححل قبل  لد ا م ححححح م قطعفا (9)اجملننوولد ا رتدين  
 .(10)ق تل ع ذ ا ذهب

 

 (.1/294األ  ) (1)
 .(1403 -1402احملر  )  (. واةظر:11/510الشرح الكبري ل رافعي ) (2)
 ق )و(: )يصد (. (3)
وفرضححها صححاملب التقريب   ( عن صححاملب التقريب,17/173ةق ها اإلما  ق )هناية ا ط ب( ) (4)

كره ع ذ الكفر.
 
 ق االسري ا 

أما ولد ا رتد، فإن كان منفصححححححححححال، أو اةعقد قبل الرلت،  "(: 10/77قال النووي ق الروضححححححححححة ) (5)
ف  ححححححححح م، ملىت لو ا تدت ملامل، مل حيكم برلت الولد، فإن ب   وأعرب ابلكفر، كان مرتدا بنف حححححححححه،  

ملد أبويه م حح  ا، فهو م حح م بال رالف، وإن كاان مرتدين، وإن ملدخم الولد بعد الرلت، فإن كان أ
فهل هو م حححححح م، أ  مرتد، أ  كافر أصحححححح ي؟ فيه ثالثة أقوال، أظهرها: م حححححح م. ق ل: كذا صححححححححه  
البغوي، فتابعه الرافعي، والصححححححححيآ أةه كافر، وبه قطع ةيع العراقين، ةقل القاضحححححححي أبو الطيب ق 

مرتحد، واألظهر: ا حذهحب، وإلحا اخلالف ق أةحه كحافر أصحححححححححححححح ي أ   كتحابحه )اجملرل( أةحه ال رالف فيحه ق
 ."مرتد. و  أع م

 (.10/307(. والروضة )11/510وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (6)
 (.18/15هناية ا ط ب ) (7)
دامة وقد وأفىت بعض  األصححححاب لملالل وطء سحححبا  غ ْو  "(: 18/15قال ق هناية ا ط ب ) (8)

ثبل منهم أهنم ا تّدوا بعد قبول اإلسححححال ، وهذا قول  صححححد  عن ع  اية، وق ة ل اية، وفيه رر  أصححححٍل 
عظيٍم اتف  األصحاب ع يه وهو أن الذين دولوا بعد ا بعث ال ي ناك آ  أواللهم. وأوالل ا رتّدين تري  

نبيحه ع ذ الغ ط فيحه، وظهو  منحاقضححححححححححححححة منهم، ومل ةذكر هذا لتخيحل التححاقه اب ذهب، وإلا اكرته ل ت
 ."ب القطع أبن اجليية ال تؤرذ منهماألصل ا تف  ع يه، فيجب القطع ابلتحرمي، بل جي

 أي: احل ل. (9)
 (.  10/77الروضة )و (. 11/120الشرح الكبري ):  اةظر (10)
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وعن   ,(3)اجليية ع يهم ع ذ ا ذهب  (2)[ضحححرب ]كغريهم ق   (1)اخلامس: يهول ري 
 .(5)(4)أسقطها عنهم (ع يه ال ال )ابن أيب هريرت: أةه ال جيية ع يهم، وأةه 

 

ب دت تبعد عن ا دينة مائة ومخ ححححة وسححححتون كيال طاال ع ذ طري  الشححححا , غياها النل صحححح ذ     (1)
ع يه وسححححححح م سحححححححنة سحححححححبع, وملاصحححححححرهم ُث صحححححححاحلهم ع ذ األموال ع ذ النصحححححححف. سحححححححريت ابن هشحححححححا  

 (.  109ا عامل األثريت ق ال نة وال ريت )و  (.2/337(, )2/328)
 ق )و(: )صرف(. (2)
 (.10/307(. والروضة )11/511اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) وهو ا عت د. (3)
 (.  10/307 وضة الطالبن )و  (.13/358(. ولر ا ذهب )14/310احلاوي ) (4)
قحد العذ يهول ري  ق أزمحان متحفررت (: "250 -4/249) قحال ابن كثري ق البحدايحة والنهحايحة( 5)

فيه أةه وضحححححع اجليية عنهم،   صححححح ذ   ع يه وسححححح م  بعد الثالخم مائة أن أبيديهم كتااب من  سحححححول  
وقد اغرت هبذا الكتاب بعض الع  اء ملىت قال لسححححقاط اجليية عنهم، من الشححححافعية الشححححي  أبو ع ي 

 ."بن رريون, وهو كتاب ميو  مكذوب مفتعل ال أصل له
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بل ، تلغوإاا ب   ولد امي مل ي  ، فال جيية ع ذ الصححححححل،  البلوِغِِ:(1)الشيييييراِالثاين
ففي  ؛داذوإن ارتحا  بح ،  أحلقنحاه مبفمنحه ؛فإن مل ُيرت،  "ال ةقرك ق لا ان إال جبيية":  يقحال له

، وة حححححححححححححبوه إىل النص،   جآ األكثرون اإلثبات   ,(2)اسحححححححححححححت ناف عقد وجهاناملتياجه إىل 
 .(3)وة بوه إىل ظاهر النص ,واررون النفي
ع قحد  ؛فحإن أىب، فريف  بحه ليمحه أبوه ي  محا أ  لي    , ي  بحهفي   ؛ي ححححححححححححححتحفةف العقحد: فحإن ق نحا

 .معه ع ذ الدينا 
 لو لرل إلينا سحححححححفيهفهو ك ا    ؛وهي فوق الدينا   وبذل جيية أبيه  ولو ب   سحححححححفيهفا

 .شرتط إان الويل لهيوال ، وال تك أانم جنيبه، وط ب عقد الذمة
 (6)وهو قول القاضححححححححححي،  يمه الي لتت:  أملدمها  ,(5)فوجهان  (4)ف و التي  فوق الدينا 

 .(8)وجي  به البغوي، الويل (7)[ألى]وإن   يمهيال : والثاين .وةاعة
 .(10) أي ال فيه (9)[بعا تّ  ؛له]والويل العقد ، اب فمن ولو ارتا  ال فيه ال حوق
ال يعفو عنه  القصحححاص ع يهوالويل في ا إاا كان م حححتح   ولو ارت ف  أي ال حححفيه

 تحمب ع  أي  م ن يرغحب ق : قحال اإلمحا ؛ إال أبكثر من الحديحة
وحيت حل أن ، (12)(11)[احلقن]ا 

 .(13)يتبع  أي ال فيه ك  فلتنا

 

 .ا عقول لهأي: من تروط  (1)
 (.10/300(. والروضة )500 -11/499اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (2)
(.  7/63الوسححيط )اةظر:  و . (8/385(. وخمتصححر ا يين )210, 186 -4/184اةظر: األ  ) (3)

 (.9/395والنجم الوهاج ) .(12/264والبيان )
 أ(./233) (4)
 (.10/301(. والروضة )11/500اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (5)
 (.18/27هناية ا ط ب ) (6)
 ق الن ختن: )أان(, وا ثبل من التهذيب. (7)
 (.7/502التهذيب ) (8)
 ق )و(: )ا تبع له(. (9)
 (.10/301(. والروضة )11/501(. والشرح الكبري ل رافعي )12/265اةظر: البيان ) (10)
 ق )و(: )اجلفن(. (11)
 (.18/27هناية ا ط ب ) (12)
 (.10/301(. والروضة )11/501اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (13)
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فإن كاةل أكثر من  ،ليمته جيية أبيه  ؛عقد أبيه  (1)[هويكفي] هي حححتفةفال : وإن ق نا
وامتنع   أةه ك ا لو عقد امي ع ذ أكثر من لينا   :أملدمها  ,فطريقان  ؛فامتنع منها  الدينا 

القطع بقبوله : والثاين  .فيه رالف ن   ؟ي رل إىل مفمنهأو   فهل ي قبل منه،  من بذل الي لت
 .(2)البغويوصحمحه ، منه

 وجهان  ع ذ الدينا  ائدففي مطالبته ابلي  ؛ُث سححححححححححفه  ولو عقد  تححححححححححيد ع ذ لينا ين
 .(3)ع ذ هذين الوجهن ار رّ ج

 

 ق )ط(: )ويكفي(. (1)
 (.10/300واةظر: الروضة ) (.7/502التهذيب ) (2)
 (.8/93(. وهناية احملتاج )9/286اةظر: حتفة احملتاج ) (3)
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 ع ذ ا ذهب (1)[لغريه]وهو ماةع  ، فال جيية ع ذ اجملنون  ،العقلِِ:الشيراِالثالث
ق]ولو   .(4)ؤرذ منهي ليوق ,(3)بنفس األسر (2)[اسرت 

ن   فححإن  ؛أةححه يعت  ملححالححه ارر احلول: أملححدهححا ,هفححفوجحح   ؛وقتححفا ويفي  وقتححفاف و كححان جي 
أن أ   اإلفححاقححة  :(6)وأصحححححححححححححححهححا .(5)وهو ارتيححا  القفححال، وإال فال، كححان عححاقالف أ رححذت 

. وي ع حل مبوجبحه أةحه ي نظر إىل األغ حب: وللثهحا .فحإاا متحل أ رحذ منحه لينحا  ,(8)(7)[تح  مّف ]
واجلنون   .أهنا ت ؤرذ منه:   ابعهاو   .(11)عند الت اوي  (10)[يوجبها]  (9)[ هئوقا]:  قال اإلما 
ن    (13)[تعاقبا]وهذا إاا ، أةه ال جيية ع يه:  ورام ححححها  .(12)[كاإلغ اء]ا نقطع  فكان جي 

 .ثالثةأو  يومنأو  ويفي  يومفا يومفا
ن  يومفا  .(14)فاحلكم ل عقل؛ ويفي  ت عةف وعشرين يومفا ففما إاا كان جي 

 .اك ه إاا تعاقبهذا  
ولو كان ,  فك ا لو مات ق أثنائها  ؛وج ن ق ابقيها ففما لو أفاق ةصححححححححححف ال ححححححححححنة

 .اآلن (15)[سنته]ففول  ؛فففاق بعد اةتصافها جمنوانف 

 

 هكذا ق الن ختن. (1)
 ق )و(: )اسر ق(. (2)
 (.10/299(. والروضة )11/498ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي )وهو   (3)
 (.4/211(. وأس  ا طالب )3/309(. وا هذب )237اةظر: التنبيه ) (4)
وغريه عن القفحال: أةه إن كان ق ارر احلول   وملكذ الفو اين"(: 17/46قال ق كفحاية النبيحه ) (5)

 ."مفيقا طولب ابجليية، وإال فال
 (.10/300(. والروضة )11/498وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (6)
 .(18/28)(, وا ثبل من هناية ا ط ب لإلما   ت تقط( أو )ت قط(, وق )و(: )ت  فظق )ط(: )  (7)
  اةظر: لف  فالن الشحححقتن؛ ضحححم إملدامها إىل األررى فخاطه ا ومنه أرذ الت في  ق ا  حححائل. (8)

 (.2/833ا عجم الوسيط )
 (, وا ثبل مواف   ا اكره اإلما  ق هناية ا ط ب.وقاب هق الن ختن: ) (9)
 .وا ثبل مواف   ا اكره اإلما ق )و(: )بوجوهبا(,  (10)
 (.18/28) هناية ا ط ب (11)
 ق )ط(: )كاألع ذ(. (12)
 ق )ط(: )تعاقبتا(. (13)
 (.300 -10/299(. والروضة )11/498اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (14)
 ق )ط(: )سفيه(. (15)
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 نححابن غ م قححال اإلمححا  إ] ؛واجلنون ق األسححححححححححححححر (1)[اإلفححاقححة]ع يححه  يتوا لولو وقع من 
والظححاهر  ,مل يرق ابألسححححححححححححححر ؛غ مبنححا ملكم اإلفححاقححة وإن ,(2)[يقتححل] ق وال  ؛ملكم اجلنون

 .(5)[(4)وصححه الغيايل ,(3)ويتجه النظر إىل يو  األسر ,احلقن
 من اخلالف ق ا  ححححححححححححححفلة ال ن  منه ق سححححححححححححححائر األملكا  هوما اكران: قال اإلما 

ختصححححححححححححححيص كححل واملححٍد ق زمنححه أو  وإلححا ن  تغ يححب أملححدمهححا، وال الت في  اعتبححا  احلول
 .(6)لك ه

 

 ق )ط(: )اإلقامة(. (1)
 .ولعل الصحيآ ما أثبتناهق الن خة: )يقبل(,  (2)
 (.31 -18/30هناية ا ط ب ) (3)
 (.7/63الوسيط ) (4)
(. والروضحححححححححححححة 11/499. واةظر: الشحححححححححححححرح الكبري ل رافعي )ما بن ا عقوفتن سحححححححححححححاقط من )و( (5)
(10/300). 
 (.18/30هناية ا ط ب ) (6)
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سححححححواء  كان ،  وال ع ذ سححححححيده ب ححححححببه دفال جيية ع ذ العب،  احلريةِِ:الشيييييراِالراب 
م دبّحرفاأو    ،(1)ق نًّا

وفيه وجه  أةه ي يمه من   ,(4)وال ع ذ م ن بعضححححححححححححححه  قي ،  (3)م كاتح بفاأو   ،(2)
 .(5)اجليية بقد  ما فيه من احلرية

، (6)[اإلسال ]ع ره ع يه    ؛كان من أوالل من ال يقرون ابجلييةفإن    وإاا أعت  العبد
أو  سحححححححححححواء  اعتقه م ححححححححححح م  ،  أقر هبا  ؛وإن  غب ق التقرير ابجليية،  أحل  اب فمن  (7)فإن أابه

 .امي
، بعقد سححححيده ق ملقه  (8)[فيتيك]أ    ححححتفةف له عقدفهل ي  ،  ولو كان معتقه اميفا

 .(9)أصحها أودا، فيه ثالثة أوجه؟ من عصباتهؤرذ منه جيية ملر تأو  منه جييته ويؤرذ

 

 (.303معجم لغة الفقهاء )  اةظر:  الرقي  كامل الرق. (1)
  اةظر: الرقي  الذي ع   عتقه ع ذ موت سححيده، ومثاله قول ال ححيد لعبده: إن مل ففةل ملر. (2)

 (.418معجم لغة الفقهاء )
  اةظر: الرقي  الذي مت عقد بينه وبن سححححيده ع ذ أن يدفع له مب غا من ا ال جنوما ليصححححري ملرا. (3)

 (.455معجم لغة الفقهاء )
 (.10/301(. والروضة )11/502ل رافعي )وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري  (4)
 (.17/43(. وكفاية النبيه )3/310اةظر: ا هذب ) (5)
 ق )ط(: )ال ال (. (6)
 ب(./233) (7)
 ق )و(: )يكفي(. (8)
 (.302 -10/301وهو ا عت د. اةظر: الروضة ) (9)
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فإن ، كا رأت  واخلنثذ ا شححححححححححححكل،  فال جيية ع ذ ا رأت،  الذكورةِِ:الشيييييييييراِا ا  
صححححآ ، اما مضحححذ وجهان تقدم  ةففي أرذ جيي ؛ففكثر  اكو ته بعد أن أقا  سحححنة  لابة

إن من ب   : وق نحا ألبيحهإاا كحان ق لا  اإلسححححححححححححححال  تبعحفا  وهو ظحاهر  ، (1)النووي أهنحا تؤرحذ
 ؛(3)محاةع غريكحان لرحل إلينحا أو   ،البحد من عقحد :أمحا إاا ق نحا، (2)[أبيحه] تؤرحذ منحه جييحة

 .(4)وقد مر أن الصحيآ فيه عد  الوجوب ، ومل ي شعر به فهو كاحلريب الذي لرل
 .أ  ال وال فرق ق ا رأت بن أن تكون ق لا ان ع ذ وجه التبعية بعقد أمانٍ 

وكذا أوالله الصححححححححغا  ق ، وأ قائه ع بعقد الذمة عند اإلطالق أموالهوالرجل ي ححححححححتتب
القطع :  لةيه حاو  .(7)أهنن كاألوالل  :أظهرمها،  طريقحان  (6)[تهازوجح ]وق   ,(5)أظهر الوجهن
 .بعد  االستتباع

 واجملاةن  والصحبيان، أ  ال سحواء  كن حما  ،  وله أن ي حتتبع ابلشحرط أقا به من الن حاء
وأتححححبه ،  وبينهم  اةن الذين ال قرابة بينهاجملوالصححححبيان و   وليس له اسححححتتباع الن ححححاء,  وزوجاته

 .(9)وبينهم صها ت بينه (8)[الذي]واجملاةن  والصبيان الوجهن أن له استتباع الن اء
وال  غري تبعية (10)[من]جمنون من أهل احلرب ل  ان  أو   صحححححلأو   ولو لر ل امرأت

, والقد ت ع يه وال حيصححححل الك بنفس الدرول، صححححا   قيقفا بنفس األسححححر  ؛ففسححححرانه أمان
 وا ن واالسححححححححححححححرتقحححاق ُيري اإلمحححا  فيحححه بن القتحححل ؛(11)[كحححذلحححك ]ولو لرحححل  جحححل  منهم 

 .(12)والفداء

 

 (.10/302 وضة الطالبن ) (1)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )ط(. (2)
 )بغري أمان(. ولعل معناها:هكذا ق الن ختن,   (3)
 (.10/302(. والروضة )7/64اةظر: الوسيط ) (4)
 (.10/303(. والروضة )11/503وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (5)
 ق )ط(: )زواجته(. (6)
 (.10/303)(. والروضة 11/503وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (7)
 هكذا ق الن ختن. (8)
 (.10/303اةظر: الروضة ) (9)
 ق )ط(: )عن(. (10)
 ق )و(: )لذلك(. (11)
 (.11/503اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (12)
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ِ:فرِع
 الن حححححاء   اجليية   يلؤ تفط بوا الصححححح آ ع ذ أن  ، وة حححححاء  لو ملاصحححححران ق عة فيها  جال

 .(1)فالص آ فاسد ؛حلوا ع يهو فإن ص، مل جيابوا ؛لون الرجال
فإن بذلوها من مادم   ,وجماةينهم  ولو بذلوا اجليية عن أةف ححححهم وة ححححائهم وصححححبياهنم

 الن حححححححححححححححاء (2)[تطحالح ب]وال  ,وجرى جمرى ز لت بحذلوهحا ق جييتهم وليمهم محا بحذلوه جحاز
 .يةي جب واجملاةن والصبيان

 .مل جيي ؛واجملاةن لون مادم والصبيان ولو بذلوها من مال الن اء
وإن مل ، أ قحاء بنفس الفتآ صححححححححححححححرن ؛فحإن فتحنحاهحا، وإن مل يكن فيهحا إال الن حححححححححححححححاء

فيه  فقد ملكي الرافعي؛ لدفع الرق عنهن ا صحححححححححاحلة ع ذ بذل اجليية (3)[ط نب]و   ةفتحها
أهنن ال : أملدمها  ,(4)أن ق إجابتهن قولن منصححوصححن،  طري  اجل هو :  أملدمها  ,طريقان
والثححاين  .مل يتعره دن ملىت يرجعن إىل الق عححة ؛فخرجن فححإن عقححد دن ع ذ الححك ، جينب

، نع يهن جر ن أملكا  اإلسال  ع يه  شرتطيو   منهنيؤ فع ذ هذا    ,(5)أةه يعقد دن الذمة
ةه أبعا فن    له إىل أن يبذلنه  ؛أرذ تححححي فا  (6)[إنف]،  وال نرذ منهن تححححي فا وال ي ححححرتقهن

 .فيكون هبة، ال جيب ع يهن
: قححال اإلمححا ، جبييححة تبححذدححا إلينححا ملربيححة تط ححب عقححد الححذمححة (7)[لر ححل]وكححذا لو 

فإن بذلل ، وةع  ها أال جيية ع يها،  وةشححرتط إجراء أملكا  اإلسححال  ع يها،  (8)[نهامّ  ؤ ة]
أجاهبا   ؛وإن ط بل العقد بغري تحححححيءٍ ، ابلقبضإال  (9)[ت ي ]ال   فهو هبة تحححححي فا بعد الك 

 

(. وأسححححححح  ا طالب 10/302الروضحححححححة )(. و 504 -11/503الشحححححححرح الكبري ل رافعي )اةظر:   (1)
(4/212.) 
 ق )ط(: )يطالب(. (2)
 ق )ط(: )ةط ب(. (3)
 أ(./234) (4)
 .(11/502اةظر: الشرح الكبري ) (5)
 ق )ط(: )وإن(. (6)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )و(. (7)
 (, ولعل الصحيآ ما أثبتناه.امنهاق الن ختن: ) (8)
 أثبتناه.( بدون تنقيط, ولعل الصحيآ ما ىلزم ق )و(: )ي ي (, وق )ط(: ) (9)
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 .(1)والقوالن متفقان ع ذ أةه ال تقبل منهن اجليية: قال، إليه ابلشرط ا ذكو 
ترك و  اجلييحححة (4)بول[ق]، أن ق ليو  (3)الغيايلو  (2)الطري  الثحححاين: اةفرل بحححه اإلمحححا 

 (7)[وغ ط]، (6)(5)سححححححححاةيناعن بعض اخلر  هذا الرو ين ذوجهن، قال: وقد ملك إ قاقهن
،  موما العاه من اتفاق القولن ع ذ قبول اجليية غري م حححح ّ  ,وميكن أن يريد به اإلما ،  فيه

 .(8)لكنه ا شهو 
وملكححححاه  ,(10)اجلييححححة (9)[نمنه]ارححححذ  ع ذ القول الثححححاين أانّ  :فقححححد قححححال الفو اين

إهنا تؤرذ منهن سحححححححنة : تفريعفا ع يه  وقال القاضحححححححي،  (11)وجهفا عن ابن أيب هريرت  ا او لي
هذا يكون : وقال،  وضححححعفه  عنه وقد ملكاه اإلما ،  (12)وال تتكر  بتكر  ال ححححنن،  واملدت
 .(13)]ال جيية[ مفالات

 وتبعححححه الن ححححححححححححححححححاء، جححححاز (14)[اجلييححححة]فبححححذل ، ولو كححححان ق الق عححححة  جححححل  واملححححد
 :وقحححححححال، وقححيحححححححده اإلمحححححححا  مبحححححححا إاا كححن مححن أهحح حححححححه، كحححححححذا أطحح ححقححوه،  ق الححعصحححححححححححححححح حححححححة 

 

النووي ق  وضححة  و  (.11/502الرافعي ق الشححرح الكبري ) مل أجده عند اإلما , بل وجدته عند  (1)
 (.10/302الطالبن )

 (.18/24هناية ا ط ب ) (2)
 (.7/65الوسيط ) (3)
 ق )ط(: )قبل(. (4)
 .(282) تقد  التعريف هبم عند اكر ا راوزت ص (5)
 (.13/355لر ا ذهب ) (6)
 ق )و(: )وغ طه(. (7)
وتحححححححححححححذ عنهم اإلما  فنقل ق اخلالف وجهن (: "10/302قال النووي ق  وضحححححححححححححة الطالبن ) (8)

وجع ه حا ق أةحه هحل ي ي  قبول اجلييحة وترك إ قحاقهن؟ وضححححححححححححححعف وجحه ال يو ، واكر الرو ين الطريقحة 
 ."أ ال به اإلما ، ُث قال: وهو غ طاةين، ولع ه ا شهو ت، ُث ملكذ ما اكره اإلما  عن بعض اخلراس

 ق )ط(: )منه(.( 9)
مل أجحححده ق ا خطوط من اإلابةحححة, وقحححد ةقحححل هحححذا القول عنحححه ابن الرفعحححة ق كفحححايحححة النبيحححه   (10)
(17/42.) 
 (.14/308احلاوي ) (11)
 (.18/25هناية ا ط ب ) (12)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )ط(. (13)
 ق )و(: )اجليية به(. (14)
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 .(4)(3)((2)[ملطالقه]مرالهم  (1)[لع ه]) 

 

 ق )و(: )لع هم(. (1)
 ق )و(: )لطالقه(. (2)
 مل أجده ق هناية ا ط ب. القوسنما بن   (3)
(. والروضحححححححححححححححة 503 -11/502. واةظر: الشححححححححححححححرح الكبري ل رافعي )(18/25هنحايحة ا ط حب ) (4)
(10/303). 
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 كالي م ن    ؛وق أرذ اجليية ممن ليس متفهبفا له،  التأهبِللقتالِِ:الشييييييراِال يييييياد 
: أملدمها  ,طريقان  ؛واألجري ممن تقد  اخلالف ق قت هم واألع ذ والشحححي  الفاين والراهب

فال يقرون بغري  وإن منعنححاه، منهمفححإن جوزانه أرححذت ، أةححه ينبين ع ذ اخلالف ق قت هم
والصحححححححححيآ ، القطع أبهنا تؤرذ منهم:  والثاين  .(1)ي حقون اب فمن:  وقال القاضححححححححي،  جيية

 .(3)(2)أرذها ؛ا نصوص

 

 (.17/44كفاية النبيه )  (1)
(. والروضحححححححححححححححححححة 14/310احلححححححاوي ). و (8/385وخمتصححححححححححححححر ا يين )(. 4/305اةظر: األ  ) (2)
(10/307.) 
 (.10/307وهو ا عت د. اةظر: الروضة ) (3)
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ع ذ  (2)]العاجي[ (1)[الفقري]وق وجوهبا ع ذ ، القدرةِعلىِأداءِالزيةِِ:ال ييييياب 
الذمة ع ذ تحرط إجراء أملكا  اإلسحال  عقد له  ت  هذا  يفع   ,ال:  أملدمها ,الك حب قوالن

 .(4)ابتدأ ملوله من ملين ذ ؛(3)[ ريأ]فإاا ، وبذل اجليية عند القد ت ع يه
،  لب عند متامها بدينا  كاملو منتصف ال نة ط  (5)[ ريأ]إاا : وقال اإلما 

  ؛احلول (9) ارر (8)[ ريأ]فإن ، وتعقد له الذمة ابجليية  ,(7) أهنا تب (6) [ا وأصحه]
وفيه وجه  ، وكذا ق كل ملول، ق امته إىل أن يوسر (10)[ت استقر ]وإال ، أرذت منه
ةب غك أو  ب ق حتصي هاب   تإما أن ت" : ويقال له، وال يقر ق الدا  أةه ال ميهل

 . (11)وقطع به بعضهم، "مفمنك 

 

 ق )و(: )الفقراء(. (1)
(. والروضحححححححححححححححححة  11/504وا ثبحححل من الشححححححححححححححرح الكبري ل رافعي ) ق الن ححححححححححححححختن: )القحححال (, (2)
 (, واةظر: ا نقول الذي سيف  قريبا عن اإلما .10/307)
 ق الن ختن: )أسر(. (3)
 (.12/269(. والبيان )14/300اةظر: احلاوي ) (4)
 واةظر كال  اإلما  ا نقول ق ادامش. ق الن ختن: )أسر(, (5)
 ق )ط(: )وأصحها(. (6)
 (.10/307(. والروضة )11/504وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (7)
 ق الن ختن: )أسر(, واةظر كال  اإلما  ا نقول ق ادامش. (8)
 ب(./234) (9)
 ق )ط(: )استقر(. (10)
فحححإن قيحححل: إاا كنتم ال تفرقون بن الغين (: "20 -18/19ب )قحححال اإلمحححا  ق هنحححايحححة ا ط ححح  (11)

والفقري وا توسحححط في ا يقع االكتفاء به من اجليية، ف ا قولكم ق الكافر الفقري إاا كان ال ي حححت كن 
من ألاء لينحا ؟ ق نحا: الفقري الك ححححححححححححححوب ا عت حل القحال  ع ذ ألاء لينحا ، ي قّر ويطحالحب ابلحدينحا  ق 

حتصححححيل الدينا ، فقد ةقل األصحححححاب قولن ق أةه هل ُيرج ال ححححنة. ففما إاا كان ال ي ححححت كن من 
أةه ُيرج، فإةه ال سحححبيل إىل تحححغل عرصحححات لا  اإلسحححال  ابلكفا  من  -من لا  اإلسحححال ؟ أملدمها 

أةحه يرتك ق  -أةحه يقر. ُث ع ذ هحذين القولن قوالن: أملحدمهحا  -غري جييحة يبحذلوهنحا. والقول الثحاين 
ةقضححححححل سححححححنون، وهو مل مي ك فيها ما يؤليه، ُث م ك، فا ؤارذت تقع الدا  من غري جيية، ملىت لو ا

أةه يقّر ق لا  اإلسحال  جبيية  -من وقل ا  ك، وال مطالبة ع يه ق مقاب ة ما مضحذ. والقول الثاين 
ي تيمها، وت حتقر ق امته، فإاا م ك يوماف طولب مبا اسحتقر ق امته من ال حنن ا اضحية. وهذا القول 

ن تقرير الفقري سححححححنن كثريت بال جيية ُيالف وضححححححع الشححححححرع. واألصححححححآ أن الفقري الذي ليس أمثل ؛ فإ
معت الف ال يت كن من لرول لا  اإلسحال ، وا قا  فيها سحنة. والفقري ا عت ل إاا ترارذ ومل يكت حب 

و أن  مع القد ت ع ذ الك حب، فال يح ق ر ق لا  اإلسحال  إةاعاف، وإاا فرعنا ع ذ القول الضحعيف، وه
= 



 

 

 

375 

 

 اجلواهر البحرية

بعه وات  ,(1)وال رالف أان ةعقد الذمة ل فقري العاجي ابجليية:  قال الشحححي  أبو ملامد
واإلقامة  ويشححعر أبةه ال ميكن من لرول لا ان  ,وسححيف  ما ينازع فيه: قال الرافعي،  ةاعة

 .(2)والظاهر األول، هبا

 

الفقري ي قّر وال يؤارذ جبيية األ   ا اضحححححححية ق الفقر، ف و م ك ق أثناء سحححححححنٍة تحححححححي اف؛ تطرق إىل هذه  
الصو ت املت ال، فيجوز أن يقال: تبدأ سنة اجليية من وقل م كه، ملىت إاا مضل سنة ألى لينا اف،  

نة اآلررت أتحححححهر، وجيوز أن يقال: ةضحححححبط التوا ي ، وةعطل منها سحححححين الفقر، فإاا مضحححححل من ال ححححح 
ف  ك فيها واسححححتغ ، فإاا اةقضححححل هذه ال ححححنة، يطالب، ُث يتجه ع ذ ا طالبة أن يطالب ق ارر 

 (.308 -10/307واةظر: الروضة ) "ىل الغ  والفقر ابلدينا  الكاملهذه ال نة اليت اةق  ل إ
 .(1/505الشرح الكبري ) (1)
 (.1505 -1504احملر  )(. واةظر:  1/505الشرح الكبري ) (2)
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وهو  ؛ال احلجححاز، وهي بالل ا  حححححححححححححح  ن، البقيياعِاليِيقرونِف هيياِ:الركنِالراب 
الك   (1)تححححححبه يوملك،  احلجاز اجلييرت: وقال ةاعة من األصحححححححاب ، بعض جييرت العرب 

 .(2)وغ طوا فيه، رالففا ق بعض البالل
 :أي،  (4)هافيوخمال  (3)والي امة  وا دينة وهو مكة:  ( ضحححححححححي   عنه)قال الشحححححححححافعي 

 ؛وري ، ومهحا من قرى مكحة، وهو واٍل عنحده ؛ووجّ  (5)ويحدرحل فيحه الطحائف، ذاةته .قراهحا
 .وهي من قرى ا دينة

: أصحححححححححححححححه ححا , وق منعهم من اإلقححامححة ق الطرق ا  تححدت بن بالل احلجححاز وجهححان
 .(6)ا نع

وال ميكنون من اإلقامة ق :  قال القاضي  ,(8)احلجاز  (7)[لر]وال مينعون من  كوب 
ومينعون من اإلقحامحة ق ، (10)وأقصحححححححححححححححاه ثالثحة أ   إال قحد  محا ينيلون ق ال  (9)[كحبا ا ر ]

 .(11)وق ملياله اجليائر ا  كوةة ق البحرومن  سوامل ه
انئبه لون غريمها اإلان له أو   ولو اسحتفان كافر  ق الدرول إىل احلجاز جاز لإلما 

 محل مريتأو   (12)[امة]أو   عقد هدةةأو   إن كان فيه مصحح حة ل   حح  ن من ألاء  سححالةٍ 
 

 ق )و( ك  ة غري واضحة. (1)
(.  10/308(. والروضحححة )11/512والشحححرح الكبري ل رافعي )(. 18/59اةظر: هناية ا ط ب ) (2)

 (.8/90وهناية احملتاج )
فتحل صح حاف ق سحنة اثنيت عشحرت ق  مدينة متصح ة أب ه ع  ان من جهة ا غرب مع الشح ال, (3)

رالفة الصححححححححححدي   ضححححححححححي   عنه، ع ذ يد رالد بن الوليد  ضححححححححححي   عنه، بعد أن قتل م ححححححححححي  ة 
 (.620 -619الروه ا عطا  )اةظر:  الكذماب. 

 (.4/178األ  ل شافعي ) (4)
خمالف من خماليف مكة ع ذ مرمل تن من مكة, تقع تححححححححححححححرق مكة مع ميل ق يل إىل اجلنوب.   (5)

 (.170(. وا عامل األثريت ق ال نة وال ريت )379الروه ا عطا  )اةظر:  
 (.10/308وهو ا عت د. اةظر: الروضة ) (6)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )و(. (7)
(. واط س  557وهو ا عروف اآلن ابلبحر األمحر. اةظر: الروه ا عطحححا  ق ر  األقطحححا  ) (8)

 (.136احلديث النبوي من الكتب الصحاح ال تة )
 ق )ط(: )ا ركب(. (9)
 (.17/73كفاية النبيه )  (10)
 (.10/308(. والروضة )11/514اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (11)
 ق )ط(: )لية(. (12)
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 اجلواهر البحرية

لكن  تجا ٍت ليس فيها كبري ملاجة لنالوكذا إن كان يدرل  ،  متاع حيتاج ا  ححح  ون إليهأو  
وسحيف  الكال  ق الك  ,(2)وقد ه إىل  أي اإلما ،  تا ته تحي ا (1)]من[  يشحرتط أن ارذ

 .إن تاء  
وال ميكن من لرحححل ابإلان من اإلقحححامحححة أكثر من ثالثحححة أ   غري يومي الحححدرول 

ليون ع ذ النا  ملصححححححححح ل مبعام ة بعد  به  فإن كاةل له، ويشحححححححححرتط ع يه الك ، واخلروج
 .(3)وُيرج، ل م   فا ق قبضهاوكّ  ؛ومل يت كن من قبضها بطريٍ  اررأو  الدرول

 .(4)مل مينع ؛ثالثة أ   تويقيم ق كل واملد، ىرر أدت إىل ولو كان ينتقل من ب  
 .(5)ه  إن ع م أةه ممنوع منيّ وع جرر  أ   ؛انئبهأو  ولو لر ه بغري إان اإلما 

 .هذا ك ه ق غري احلر  
، (6)[وغريها] سحواء  م حاجده  ,وأما ملر  مكة فال ميكن الكافر من لروله بوجه ما

فإن ،  (7)إليه  ي وين،  بعث إليه من ي حح ع  سححالته ؛واإلما  ق احلر   فإن جاء كافر  برسححالة
 ؛(9)[ م ححححححْ وي  ] وإن جاء ليناظر,  اإلما  إليهررج    ؛(8)امتنع من ألاء الرسححححححالة إال مشححححححافهة

 ولو كان له فيه مال  , ررج إليه الراغبون ق الشحححححححححراء  ؛وإن جاء مبريت,  ررج إليه من يناظره
 .(10)ل م   فا ق قبضهوكّ  ؛لينأو 

لكن لو ، فاإلان فاسحححححححد فإن أجيب،  ب إليهجي   مل ؛اله ماولو بذل كافر  ع ذ لرول
ب تمليث ، جا ات الفاسححححححححححدتالعوه ا  حححححححححح ذ خبالف غريه من اإل وليمه  جرر  أ   ؛لرل

 

 بن ا عقوفتن ساقط من )ط(. ما (1)
 (.10/308(. والروضة )515 -11/514اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (2)
 (.10/309(. والروضة )11/515اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (3)
 (.10/309(. والروضة )11/515اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (4)
 (.10/309وضة )(. والر 11/516اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (5)
 ق )و(: )أو غريها(. (6)
ْياف، إاا ب مغته ع ذ وجه اإلصحححححالح واخلري، وأصححححح ه الرفع.   (7) قال األصححححح عّي: ل  ْيل  احلديث خمفمفاف ل 

ةف، إاا ب مغتحححه ع ذ وجحححه الن ي حححة واإلف ححححححححححححححححال. يححح  ل  احلحححديحححث تح ْن   الصححححححححححححححححححاح اتج ال غحححة  اةظر: ول ميحححْ
(6/2516.) 
 أ(./235) (8)
 ق )ط(: )وأس م(. (9)
 (.10/309(. والروضة )11/516ل رافعي )اةظر: الشرح الكبري  (10)
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 .(1)وجبل احلصة من ا   ذ ؛إىل ا وضع ا شروط وإن مل ينته، فيها أجرت ا ثل
ا اب نعي وع جرر  أ   ولو لرل بغري إان

ف
 .(2)  إن كان عا 

رج منه واسححححححتح ححححححن الرو ين،  وال جيري هذا احلكم ق ملر  ا دينة  (3)[إاا مل] أن ُي 
 .(5)ويدفن را جه إن مات  ,(4)]اإلرراج[يتعذ  

ِ:فرِع
وإن ريف  نقحححلبحححل ي   فيحححه هرضحححححححححححححححح لمل  ؛ومره، بغري إانأو  لو لرحححل احلر  لان

رج خت  أةه ي نبش و :  أملدمها  ,فوجهان  فإن لفن  ,فإن مات مل يدفن فيه،  ةق ه ا وت   (6)[من]
فححإن ، قطعتوُيرج إاا مل ي ي نبش: وقححال األكثرون، (8)الغيايلو  (7)وبححه جي  اإلمححا ، عظححامححه
 .(10)(9)وة به بعضهم إىل النص، ركتقطع ت  

 ؛فإن تعذ  ةق ه،  إن كان ق وسحطه: قال اإلما ، وإن مات ق احلجاز را ج احلر 
، يحدفن فيحه : وقحال األكثرون، (11)وإن كحان ق طرفحه ةقحل، ويوا يحه موا ات اجليف، فن فيحهل  

 

 (.10/309(. والروضة )11/516اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (1)
 (.10/309(. والروضة )11/516اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (2)
وا ثبل من )ط(, وهو ا واف   ا ةق ه عنه الرافعي ق الشححححححرح الكبري ل رافعي    ,ق )و(: )ما إاا( (3)
 .(10/310(. والنووي ق الروضة )11/517)
(. والروضحححححححة ل نووي 10/517ق الن حححححححختن: )اإلملرا (, وا ثبل من الشحححححححرح الكبري ل رافعي ) (4)
(10/310.) 
مل يحدفن فيحه، ف و لفن فيحه ةبش وةقحل  فحإن محات ق احلر (: "13/383قحال ق لر ا حذهحب ) (5)

) مححه   , ومحا ةق حه عنحه الق ويل"فيرتك ك ححححححححححححححائر األموات ق اجلحاه يحةإىل احلحل إال أن يكون قحد ب ي، 
 .(10/310؛ ةق ه عنه النووي ق الروضة أيضا ) (
 ما بن ا عقوفتن مكر  ق )ط(. (6)
ولو لرححل كححافر احلر  من غري إان، ولكن كححان معححه تع    "(: 18/64قححال ق هنححايححة ا ط ححب ) (7)

أبمحان، ف ره، أررجنحاه من احلر  وإن ألى إىل هالكحه. ولو لفنحه أه حه ع ذ ارتفحاٍء ق احلر ، فك حا 
 ."ن تفتل، ةعناه وةقينا احلر  منهتعران به ةنق ه، وإ

 (.7/68الوسيط ) (8)
 (.8/386(. وخمتصر ا يين )4/188)اةظر: األ   (9)
 (.10/309(. والروضة )11/516وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (10)
( كفةه مييل اليه, ومث ه ق الشحححححححرح 10/310والنووي ق الروضحححححححة ) .(18/64هناية ا ط ب ) (11)

 (.11/516الكبري ل رافعي )
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 اجلواهر البحرية

 .(1)وإن ريف ع يه التغري ل فن ل ضرو ت، إن أمكن ةق ه قبل أن يتغري ة قل: وقال البغوي
رج عنححححد الت كن وفرمع  اإلمححححا  ع ذ مححححا قححححالححححه أةححححه لو لفن هححححل ي نبش  فيححححه ؟ وُي 
 .(3)ومل يو ل ا عظم سواه، والظاهر ا نع: قال الرافعي، (2)وجهان

 ؛أمكن اةتقاله من غري مشحححححححححححقة عظي ةإن  : قال اإلما ، ولو مره فيه را ج احلر 
، وينبغي أن يرتك إىل أن ميكن ةق ه: قال  ,رك إىل أن يفي ت    ؛وإن ريف منه ا وت ، ك مفه
وإن كان يشححححححح  مشحححححححقةف ، مبشحححححححقٍة ي حححححححريت ع ذ االرتالف فيهأو    ،إما مبشحححححححقٍة ظاهرت  :أي

 .(4)الوجهن أةه ينقل صآفف ؛وال ُياف ا وت  عظي ة
 .(5)جواب اجل هو  أةه ال ينقل: وقال الرافعي

 .وال ُيفذ أن هذا ك ه في ا إاا زالت مدت مرضه ع ذ ثالثة أ  
 .(6)إهاةةف له ,ومليث لفن ق احلجاز ال يرفع ق ه

 

 (.7/514التهذيب ) (1)
 (.18/64هناية ا ط ب ) (2)
 .(10/310. والروضة )(1507احملر  )(. و 11/517وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ) (3)
من مره من الكفحا  ق احلجحاز وأ ال اإلقحامحة ملىت ي في ،  "(: 18/64قحال ق هنحايحة ا ط حب ) (4)

اف ع يه ا وت لو ب ر ح، وي حححتبّل، ةظر: فإن أمكنه أن ينتقل مع مرضحححه، ك ّ ف االةتقال، ولو   كان ُي 
، فوجهان: أصححححه ا  ت رك إىل أن ي أ، ولو كان يناله مشحححقة عظي ة، وقد ال يغ ب ع ذ الظن ا وت

 ."تك يف االةتقال
 (.10/310. والروضة )(1507احملر  )  (. واةظر:11/516الشرح الكبري ) (5)
 (.10/310مش. والروضة )( مع تع ي  احملق  ق ادا18/64اةظر: هناية ا ط ب ) (6)
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 :(1)فروِع
أو   ،فاألوىل أن ينيدم اإلما  ق فضححول م ححاكن ا  حح  ن  ؛إاا قد  وفد  من الكفا 

 .(3)ف ه إةيادم ق ا  جد يتي رفإن مل ، مهيفت لذلك  (2)[الا  ]
، وال جيوز إاا ريف منه االسحتخفاف،  وجيوز تع يم الكافر القران إاا  جي إسحالمه

 .(4)وأتا  النووي إىل رالٍف ق احلالة األوىل
وال , إاا ريف اسححححححححححححححتخفحافحه هبحا النبويحة (5)واألربحا  والكال  وال جيوز تع ي حه الفقحه

 .(7)ومنع بعض الفقهاء منه: قال الرو ين, (6)[والنحو] مينعون من تع م الشعر
وال نان ، واخلنيير  مل يكن له إظها  اخل ر  ؛سححفا تأو   ومن لرل إىل باللان بتجا تٍ 
 .(8)له اإلما  ق مح ها إىل لا  اإلسال 

 

 (.10/311(. والروضة )7/515اةظر: التهذيب ) (1)
 ., وهو حمت ل(: )لا (وق ) (2)
 (.10/311(. والروضة )11/518اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (3)
 (.10/311 وضة الطالبن ) (4)
 ب(./235) (5)
 وا ثبل من لر ا ذهب. ق الن ختن: )والنجو (, (6)
 .(13/377لر ا ذهب )اةظر:   (7)
 (.10/311(. والروضة )11/518اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (8)
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 اجلواهر البحرية

 :مخ ة أمو  (1)[وهي] ,يفِالواجبِعلىِأهلِالذ ةِ:الركنِا ا  
وأق هحا لينحا   ق كحل سححححححححححححححنحة ع ذ كحل  ، عقحدت هبحا الحذمحةةفس اجلييحة اليت  :أملحدهحا

فالدينا  هو ، وأكثرها ما يقع ع يه الرتاضححححي،  غنيفاأو   متوسححححطفاأو   سححححواء  كان فقريفا، حمت م
 .(4)(3)[زاج] ؛ابلغة ما ب غل (2)[هتقي ]رذ أن نرذ فإن  أى اآل، األصل

: قال، رالصحححححة  (6)مصحححححكوكة  (5)ةقرت اثين عشحححححر ل مهفاأو    ،أق ها لينا   : وقال اإلما 
فإةه مقابل ابثين عشحححححححر ل مهفا ،  بعشحححححححرت ل اهم إال ق اجليية ل  مقاب   ؛(7)والدينا  ق القواعد
 (10)[اثنا]كاةل ملين ذ    الدينا   قي ةواألصحححححححححاب مح وه ع ذ أن ،  (9)(8)بقضححححححححاء ع ر به

 .(11)عشر ل مهفا
 .ال يواف  ع يه ؛بعشرت (12)[مقاب ته نم]وما العاه 

 (14) (13)[هم حححح مياك]بل ي ححححتحب أن  ,وليس ع ذ اإلما  أن ُي هم أبقل ما ع يهم

 

 ق )و(: )وهو(. (1)
 ق )ط(: )قي ة(. (2)
 ق )ط(: )ريا (. (3)
. والشححححححححححرح الكبري ل رافعي  (4/143(. وتححححححححححرح مشححححححححححكل الوسححححححححححيط )7/69اةظر: الوسححححححححححيط ) (4)
 (.4/215. وأس  ا طالب )(10/311(. والروضة )11/519)
 (.2/945ا عجم الوسيط )  اةظر: القطعة ا ذابة من الذهب أو الفضة. (5)
: الضمرب. (6)  (.27/243اتج العرو  )  اةظر: الصمكّ 
 .(229 -228ة ا ط ب )حمق  هناي. اةظر: مقدمة قواعد ا ذهب :أي (7)
 (.18/18هناية ا ط ب ) (8)
. وقال الشحححافعي ق اال  334(  قم احلديث: 117( ا وطف  الك، كتاب: اليكات, ابب: اجليية )9)
وهذا ق الد هم أتحححححححححبه مبذهب ع ر, أبةه عدل الد اهم ق الدية اث  عشحححححححححر  (: "181 -4/180)

 ."ل مها بدينا 
 ق )ط(: )اثين(. (10)
و أيل ق كال  األصحححححححححاب ما يدّل ع ذ أن األصححححححححل ق "(: 18/18قال ق هناية ا ط ب ) (11)

اجليية الدينا ، وال يقبل الد هم إال ابل ححححححححعر والقي ة, ك ا أان جنعل ةصححححححححاب ال ححححححححرقة  بع لينا ، وال  
 ."اعتبا  ابلد اهم، وهي مبثابة ال  ع تقو  ابلذهب وهذا متجه

 مقاي ته(.ق )ط(: )ق  (12)
 ق )ط(: )مياسكهم(. (13)
كس، وهو االةتقاص من الث ن. (14)

 
 (.9/6361طس الع و  )  اةظر:  ا  اك ة: من ا 
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 .(1)ومن الغين أ بعة، ملىت نرذ من ا توسط لينا ين
فححإن ع م  ، والححك إاا مل يع م الكححافر جواز االقتصححححححححححححححححا  ع ذ الححدينححا : قححال اإلمححا 

 .(4)است املة (3)الي لت (2)[فط ب]
 .به (5)[تقريرهم]وجب  ؛بذل ز لت ع ذ الدينا فإن امتنعوا من 

 .وجيب عقد الذمة إاا بذلوا اجليية ع ذ الصحيآ
وأىب أن  ُث ع م أهنححا مل تكن واجبححةف ع يححه (6)[ع ذ الححدينححا ]ولو بححذل الكححافر ز لت 

ا ل عفإن امتنع  ،  فالصححححححححيآ أن الي لت ت يمه  ؛(7)[الينا  ]يعطي إال  د ك ا لو هكان انقضحححححححف
يب   أو  فيقتل صححححححححرحيفا  (9)[ةبذه]أو   وإاا اةتقض عهده بذلك   ,(8)امتنع من ألاء األصححححححححل

 .فيه قوالن نتيان ؟ا فمن
ولو ط ب العقد به ، (11)[إليه]أجيب   ؛وط ب العقد بدينا  فعال  (10)[ب غناه]فإن 

 .ف يف  ق احلال قبل إبالغه
وإن كان ق ،  ليمه ما التيمه اتمفا  ؛نةبعد مضحححححححححي ال حححححححححم  ذه العهد  إن كان ةبْ   (12)[ُث]
ذمي ق أثناء التفريعفا ع ذ الصححححححححححححححيآ في ا إاا مات  ,ليمه ق حححححححححححححط ما مضحححححححححححححذ  ؛أثنائها

 

 (.10/311(. والروضة )11/519اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (1)
 .( وقد ةقل كال  اإلما : )تط ب(10/312وق الروضة ) ,ق )ط(: )فبط ل( (2)
فححإاا ع م الكححافر الححك، فال مع  ل   ححاك حححححححححححححححة معححه فححإةحه  "(: 18/18قححال ق هنححايححة ا ط ححب ) (3)

 ."است املة  
(.  301خمتا  الصحححححاح )  اةظر: اسححححت  املة: مصححححد  اسححححت  اح. واسححححت  امله: أي: سححححفله العطاء. (4)

 (.3/2143ومعجم ال غة العربية ا عاصرت )
 ق )ط(: )تعييرهم(. (5)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )و(. (6)
 ق )ط(: )لينا (. (7)
(8). 
 ق )ط(: )بيده(. (9)
 ق )و(: )ب غاه(. (10)
 ق )و(: )العقد إليه(. (11)
 ق )و(: )فإن(. (12)
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 اجلواهر البحرية

 .(1)ال نة
وع ذ ا توسححط   أن اإلما  لو تححرط ع ذ قوٍ  أن ع ذ فقريهم لينا فا :وعن الشححافعي

 وقححل األرححذ لون العقححدبواالعتبححا  ق هححذه األملوال ، جححاز ؛وع ذ الغين أ بعححة لينححا ين
بححل قولححه إال أن تقو  بينححة ع ذ ق   ؛التوسححححححححححححححطأو  ومن العي منهم الفقر، (2)(ومححا بينه ححا)

 .(3)رالفه

 

 الكبري والروضة بنفس الصفحات.أةظر: الشرح  (1)
 مل أجده ق األ . القوسنما بن   (2)
 (.4/201األ  ل شافعي ) (3)
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 اجلواهر البحرية

ِ:فرعان
, ومن تركته   (1)بل تؤرذ منه،  مل ت حقط اجليية  ؛نةمات بعد ال حم أو   لو أسح م: األول

 مة ع ذ الوصححا مقدم   ,أرذ لكل سححنة  ؛مل يؤلهاو سححنون  أو   وكذا لو كان مضححذ ع يه سححنة
 ؛ا فإن ضاقل عنه،  كديون النا   (2)أهنا:  أملدمها  ,فطريقان  ف و كان ع يه لين  ,  واإل خم 

ومل   في ححا إاا اجت ع مل    تعححاىل (3)أن فيهححا األقوال الثالثححة: والثححاين .زعححل ع يه ححاو  
 .(4)أهن ا سواء: للثها .اآللمين

وغ ط   ,(7)وهو ا نصوص،  ثبل اخلالف  (6)[وإن]  (5)الظاهر الت ويةو   :الرافعيقال  
 .(8)بتقدمي اجليية ةالغيايل ق ةقل طريٍ  قاطع

أظهرها  ,ففي أرذ جيية ما مضحححذ منها طرق  (9)مات ق أثناء ال حححنةأو   ولو أسححح م
 .(10)ةعم: أصحه ا، فيه قوالن

أو   ل وجوب ك ا ق اليكات (11)]مضحححروب[ والقوالن مبنيان ع ذ قولن ق أن احلول
 ؟وا دت مضروبة لأللاء يتع   الوجوب أبوله

وا وت أكثر من أ بعة  بعضحححححححهم مبا إاا مضحححححححذ قبل اإلسحححححححال  (12)[ا ورصحححححححصحححححححه]
 .افال جيب تيء  قطع ؛ف ا لوهنا فإن مل ميض إال أ بعة، أتهر

 

 أ(./236) (1)
 أي: اجليية. (2)
ففي قوٍل يقحد  مل     تعحاىل، وق قوٍل يقحد  مل  (: "3/342قحال اإلمحا  ق هنحايحة ا ط حب ) (3)

وإن ضححححححاق   وتثبل الديون فوضححححححذ ع ذ التضححححححا ب ق ماله،اآللمي، وق قوٍل ال تقدمي، وال أترري، 
 ."ا ال أرذ كلي ما ُيصه

 (.10/313(. والروضة )11/522وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (4)
 (.1510احملر  )(. و 11/522الشرح الكبري ) (5)
 ق )ط(: )فإن(. (6)
 (.8/385)(. وخمتصر ا يين 4/190اةظر: األ  ) (7)
 (.7/70الوسيط ) (8)
 .لعل هذا هو الفرع الثاين (9)
 (.10/312الروضة )(. و 11/521الشرح الكبري ل رافعي )  :اةظر وهو ا عت د. (10)
 (.17/39ق )ط(: )مصروف(. واةظر: كفاية النبيه ) (11)
 ق )ط(: )ورصصها(. (12)
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 ابن كجورصححححححححححححححصححححححححححححححححه ، ابلثححاينالقطع : والثححالححث .القطع ابألول: والطري  الثححاين
 .(1)اب وت 

  

 

 (.17/48كفاية النبيه )  (1)
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أن يشححححححححححرتط ع ذ أهل  -إن أمكنه-جيوز لإلما  بل ي  ححححححححححتحب له   :(1)األمر الثاين
مير هبم أو  من يطرقهم ضححححيافة  (2)[دمأو ]  كون لناتحلوا ق ب دهم ع ذ أن  و إاا صحححح  الذمة

 :ويشرتط فيها أمو ، به (3)[ ضوا]إاا  من ا    ن
 .(4)والرجالة الضيفان والفرسان منهمبيان عدل : أملدها

أما إاا جع ناها را جةف ، إلا يشحححححححححرتط العدل إاا جع ناها من اجليية:  وقال ا او لي
 .(5)عنها فيجوز أال يبن عدلهم

 تفاوتوا فاوت بينهم إنيو ،  إن ت حححححححاووا ق اجليية  وي حححححححوي بينهم ق عدل الضحححححححيفان
الغين ضحححححيافة عشحححححرين مثالف جعل ع ذ ا توسحححححط فإاا جعل ع ذ   ,(6)فيها ع ذ الصححححححيآ

وفيه وجه أةه ، -ع ذ القول جبع ها ع ذ الفقراء- وع ذ الفقري مخ حححححححححة، ضحححححححححيافة عشحححححححححرت
 .وإن تفاوتوا ق اجليية ي اوي بينهم فيها
: ومل يفصححححححححححححل ك ا لو قال ولو تححححححححححححرط عدل الضححححححححححححيفان ع ذ ةيعهم: قال الرو ين

يتح ل بعضححهم عن أو   ،وهم يوزعون في ا بينهم، ذكف  ؛"تضححيفون كل سححنة ألف م حح م"
 .(7)بعض

 

(,  مخ ححححة أمو  وهي ,ق الواجب ع ذ أهل الذمة :الركن اخلامسقال قبل صححححفحات: ) (1)
 .فهذا الثاين

 هكذا ق الن ختن. (2)
 (. ضيواق الن ختن: ) (3)
 (.10/313(. والروضة )11/522اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (4)
 (.14/304احلاوي ) (5)
 (.10/414(. والروضة )11/524)وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي   (6)
وسححححححححقوط  ( قولن ق جواز االقتصححححححححا  ع ذ الضححححححححيافة352 -13/351اكر ق لر ا ذهب ) (7)

ففي جوازه ألصححححححححححححححححححابنحححا وجهحححان: أملحححدمهحححا:.. أةحححه ال جيوز إال بعحححد  "اجلييحححة عنهم بحححذلحححك, فقحححال: 
فع ذ الوجه األول: جيوز أن يشححححححححرتط ع يهم  "ُث قال:  "والثاين:... جيوز االقتصححححححححا  ع يهاالدينا ... 

ضححححححححححححححيحافحة من مير هبم، وإن مل يع م عحدلهم ق ةيع ال ححححححححححححححنحة، وإن مل مير هبم أملحد مل يؤرحذ منهم  ن  
ثاين: ال يصحآ ملىت يع م عدل األضحياف ق ةيع ال حنة وإن مل مير هبم أملد،  الضحيافة. وع ي الوجه ال

أو مير هبم بعض العدل ملوسحححححبوا، وأرذ منهم  ن الضحححححيافة من بقي، فيكون الفرق بن الوجهن من 
وجهن: أملدمها: جوازه ع ي الوجه األول، وإن مل يع م عدلهم ق ةيع ال حححححنة وال جيوز ع ي الوجه 

 م عدلهم ق ةيع ال حححححنة. والثاين: أن ال يؤرذ منهم ع ي الوجه األول قي ة الضحححححيافة الثاين ملىت يع
 ."ي الوجه الثاين قي تها إن أتررواإن أترر األضياف، وتؤرذ منهم ع 
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، من اخلبي  (1) طالف  ؛لكل كذا": قوليف،  ا ه ححححح جنو  ل واإل بيان قد  الطعا :  الثاين
 .والفقري بن الغين (2)[وي وى]، وإلامهم ويكون من جنس طعامهم، "وكذا من ال  ن

، ذلك بأضحححححافوهم  ؛ابل حم ونمويتفل فإن كاةوا يقتاتون ابحلنطة:  ا او لي (3)[قال]
فإن كاةوا نك وةه ،  والث ا   وأما الفواكه، ويتفلمون ابل نب وكذا إن كاةوا يقتاتون ابلشحححححححعري

أن يك فوهم ما ليس   (6)وليس لألضحياف،  (5)[زماةه]رط ع يهم ق تح    ؛(4)[غالبفا كل يو ]
، واحل وى، (8)[النحال ت]وال الفواكحه ،  لجحاجهمو  (7)[محالهنم]وال ابآ  ،بغحالحٍب من أقوادم

 .وهو كال  فيه ةظر .ذاةته. (9)وال ما يتض نه ترط ص حهم
والححك  ،  (11)(10)[لقحح ال]أو  احلشححححححححححححححيشأو  ويبن جنس ع ف الححدواب من التنب

 .واحل ري واخليل ُيت ف ابرتالفها من اإلبل
 ,(12)وعن النص أن إطالق الع ف ال يقتضذ الشعري،  يبن قد ه ؛شعريوإن اكر ال

 .ك ا اقتضاه أول كال  ا او لي ا تقد ،  وهو يقتضذ عد  اترتاط بيان جنس الع ف
وإن اقتضححححححححححححححتحه عبحا ت ، واألتححححححححححححححبحه أةحه ال يشححححححححححححححرتط بيحان قحد  الع ف: قحال الرافعي

 .(14)(13)الوجيي

 

 .(1/230)ا صباح ا نري    اةظر: ت عون مثقاال. (1)
 ق )و(: )وي اوى(. (2)
 ق )ط(: )وقال(. (3)
 ق )و(: )كل يو  غالبفا(. (4)
 ق )ط(: )زمامه(. (5)
 ب(./236) (6)
 ق الن ختن: )ك الهنم(. (7)
 ق )و(: )البا لت(. (8)
 (.14/306احلاوي ) (9)
ا عجم   اةظر: جنس ةبااتت عشبية ك  ية فيه أةواع تي ع وأررى تنبل برية ق ا روج واحلقول. (10)

 (.2/741الوسيط )
 ق )و(: )الفل(. (11)
 (.385 -8/384(. وخمتصر ا يين )4/210اةظر: األ  ) (12)
 .(10/314. والروضة )(1513 -1512احملر  )(. واةظر:  11/525الشرح الكبري ) (13)
 (.199الوجيي ) (14)
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بيوت الفقراء الذين أو  كنائ حهمأو   ول منازدمضح ف (1)[من]أن يبن منيدم :  الثالث
 .وإن ضاقل  رجون أ ابب ا نازل عنهاوال ُي  ،  وال ل  وليكن ليث يدفع احلر،  ال يضيفون

 :- وهو ظاهر النص-  أتحححححححححبهها،  وق اتحححححححححرتاط الضحححححححححيافة ع ذ الفقراء ثالثة أوجه
: الرافعيقحال ، لون غريه (5)يشححححححححححححححرتط ع ذ ا عت حل: وللثهحا .ةعم :(4)[اولةيهح ] .(3)(2)ال

 .ةظر هوفي (6)؟وميكن أن ينبين اخلالف ع ذ أهنا حت ب من اجليية أ  ال
 .(8)والفقري ع ذ األصآ ق ا  كن بن الغين (7)[فاوت يو ]

يشحححححرتط : ابن كجوقال ،  مدت مقامه من يو  إىل ثالثة  (9)[يبنّ  ]يشحححححرتط أن  :  الرابع
إاا ملصححححححححححححل : وقال اإلما ،  (11)(10)[أ  ]سححححححححححححتة   وع ذ الغين،  ع ذ ا توسححححححححححححط ثالثة أ  

 .(13)(12)]معرته[فال  ؛الرتاضي ع ذ الي لت
يضحيف ": كقوله,  يوٍ  وحنوه  ائةك ،  يبن عدل أ   الضحيافة ق ال حنة: وقال بعضحهم

ع ذ اكر ثالثة  تصححححححححححححرقوا ولو مل يبن عدلها:  قال ا او لي،  "الغين م ة ةفٍس ق م ة يو 
جيوز  :والثاين،  ال جيوز إن جع ناها أصحححححححححححالف :  أملدمها،  فوجهان،  أ ٍ  عند قدو  كل طائفة

 

 ق )ط(: )ق(. (1)
 (.385 -8/384(. وخمتصر ا يين )4/210اةظر: األ  ) (2)
 (.10/313(. والروضة )11/524وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (3)
 ق الن ختن: )ولةيه ا(. (4)
طر ب  ق الع ل, وا عت ل (5) قد يكون أ كت حححب ابلع ل من الصحححناعة وغريها,  يقال: اْعت   ل : اضحححْ

وجامع الع و    .(2/302النظم ا  تعذب )  اةظر:  وقيل هو الصحيآ القال  ع ذ الك ب احملرتف.
 (.1/274ق اصطالملات الفنون )

أو هي حم ححححححححوبة منها؟ فيه وجهان    وهذه الضححححححححيافة زائدت عل اجليية,(: "1512قال ق احملر  ) (6)
األتححححبه  أظهرمها األول, فيجب أن تكون و اء أقل اجليية, وتشححححرتط الضححححيافة ع ذ الغين وا توسححححط, و 

 ."أهنا ال تشرتط ع ذ الفقري
 ق )و( ك  ة غري واضحة.ق )ط(: )وتفاوت(, و  (7)
 (.10/314والروضة )(. 11/524وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (8)
 ق )ط(: )تكون بن(. (9)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )و(. (10)
 (.10/314 وضة الطالبن ) (11)
 ( بدون تنقيط, وا ثبل من هناية ا ط ب لإلما .ىعرضق )و(: )معره(, وق )ط(: ) (12)
 (.18/21هناية ا ط ب ) (13)
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 .(1)إن جع ناها و اء الدينا 
: أظهرمها،  وجهان  (3)[فيه]؟ أ  زائدت ع يها الضححححححيافة حم ححححححوبة من اجليية (2)[وهل]
 .(4)الثاين

 .(5)جيي مل ،أةه لو صاحلهم ع ذ الضيافة وملدها عن الشافعي يو وقد    
وجب أن  ؛عن ليناٍ  لكل ملامل عند حماسححححححححححححححبتهم ع يهاوع ذ األول لو ةقصححححححححححححححل 

 .يك ل الدينا 
 .(6)ال ينظر إىل مقدا ها: وقال ا او لي

: وقال اإلما  ,(7)فوجهان  ؛الضحححححححيافة إىل الدانةري بغري  ضحححححححاهم لولو أ ال اإلما  ةق
وإن ، ف ه الك  الصححححححححيآ عندي أن الضحححححححيافة إن جع ناها من الدينا  الذي هو األصحححححححل

 .(8)ائدت ع يه فالوجه القطع اب نعز ج ع ل 
خمتص أو  فهل يكون ل  صحا ف العامة  بدوةهأو  برضحاهم  ومليث  لت إىل الدانةري

: أظهرمها  ,فيه وجهان ؟تعم ا  ححححح  نأو   ينبين ع ذ أن الضحححححيافة ختتص هبم؟ أبهل الفيء
 .(9)الثاين

وهحححل ُيتص هبحححا ، ارتصحححححححححححححححححل هبم ؛إن ج ع حححل من الحححدانةري: (10)وقحححال ا حححاو لي

 

ال جيوز إاا جع ل   جيوز إاا جع ل تبعا. والثاين:أملدمها: "(, مليث قال: 14/306احلاوي ) (1)
 ."أصال

 (, ولعل الصحيآ ما أثبتناه.وأهلق الن ختن: ) (2)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )ط(. (3)
 (.10/313(. والروضة )11/523وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (4)
وال تقبل منهم وال جيوز أن يصحححححححححححححاحلهم ع يها لال ملىت (: "4/203قال الشحححححححححححححافعي ق األ  ) (5)

 ."تكون ز لت ع ذ أقل اجليية
 ."فيكون مقدا ه معت ا ابلعرف"(: 14/306قال ق احلاوي ) (6)
(. والروضححححححححة 11/523ا عت د أةه ليس له الك إال برضححححححححاهم. اةظر: الشححححححححرح الكبري ل رافعي ) (7)
(10/313.) 
 (.18/22هناية ا ط ب ) (8)
 (.10/313(. والروضة )11/524ا عت د أهنا ختتص هبم. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (9)
 أ(./237) (10)
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]فيه قوالن ينبنيان ع ذ أن مصحححححححححححرف مال الفيء  ؟يعم أهل الفيءأو   منهم  (1)ن[و ]اجملتاز 
 فج يع فححإن ج ع ححل من و اء الححدينححا : قححال (2)[؟ُيتص ابجليش أ  يعم ةيع أهححل الفيء

فالدينا   ؛الفيءإهنا ق أصح ها خمتصحة  أبهل : ق نا  , فإنا  ح  ن فيها سحواء  (3)]اجملتازين[
 ؟تص بذدا أبهل الفيءُي (4)[لفه] إهنا تعم ا  ححححححح  ن: وإن ق نا، الذي هو أصحححححححل أوىل

ن  ولو أ ال الضححححححححححيف أن نرذ منهم ،  االرتصححححححححححاص:  والظاهر عند اجل يع  .فيه وجهان
 األولولحه أن نرحذ طعحا  اليو  ، الثالثحة ق اليو  األول مل ي يمهم ؛طعحا  اإلمحا أو  الطعحا 

إن جع نحاه  ؟فهحل لحه ا طحالبحة بحه من الغحد ولو مل نتوا بطعحا  ق اليو  األول ,ويحذهحب بحه
 .وإال فال ,ف ه الك  من الدينا 
 .له (5)[اخليا ]ف ؛يامحوا ق إةيال الضيفتولو 

إال أن يقصحر عدل أهل : قال ا او لي،  فاخليا  له  ؛ولو تياملم الضحيفان ع ذ واملد
 .(7)ويضيف كل واملد من وقع ق قرعته، فيقرع بينهم (6)[همتضياف] الناملية عن

 

 ق الن ختن: )ا ختا ون(, وا ثبل مواف   ا اكره ا او لي. (1)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )ط(. (2)
 ق الن ختن: )ا ختا ين(, وا ثبل مواف   ا اكره ا او لي. (3)
 (, ولعل الصحيآ ما أثبتناه.فهيق الن ختن: ) (4)
 ق )ط(: )واخليا (. (5)
 (.ضيافهمق )ط(: ) (6)
وأمحا الفصحححححححححححححححل الثحاين: وهو من يشححححححححححححححرتط لحه من "(, وةص عبحا تحه: 305 -14/34حلحاوي )ا (7)

األضححححححححححححححيحاف ع ذ أهل الذمة, فهم أهل الفيء من اجملتحازين هبم لون ا قي ن بينهم: ألن الضححححححححححححححيحافة  
جيية, واجليية ألهل الفيء راصحححححححححة: فع ذ هذا تكون مقصحححححححححو ت ع ذ اجليش اجملاهدين راصحححححححححة, أو 

الفيء, هل ُيتص ابجليش أو يعم   تكون دم ولغريهم من أهل الفيء ع ذ قولن من مصححححححححححححححرف مال
ةيع أهل الفيء ؟ فإن تحححححرطل الضحححححيافة لغري أهل الفيء من تا  ا  ححححح  ن, وةيع ال حححححاب ة جاز  
ع ذ الوجه األول إاا قيل: إهنا تشرتط بعد الدينا , ومل تي ع ذ الوجه الثاين إاا قيل: جيوز االقتصا  

ضححححححححححححححيحافتحه, وال نكحل من عنحدهم ةظر. فحإن  ع يهحا وملحدهحا, فحإن أ ال الضححححححححححححححيف أن نرحذ منهم قحد 
طالبهم بث ن الضحححححححيافة مل ي يمهم لفعه, وإن طالبهم بطعا  الضحححححححيافة ليمهم لفعه, وفا ق ما أبيآ من 
أكحل طعحا  الوالئم الحذي ال جيوز أرحذه: ألن هحذه معحا ضحححححححححححححححة, والولي حة مكرمحة, وال يطحالبهم بطعحا   

, فال يطححالبون بححه قبححل مل ولححه, ويطححالححب ق كححل يو  األ   الثالثححة ق األول منهححا: ألةححه مؤجححل فيهححا
بقد  ضححححححيافته, فإن مل يطالب بضححححححيافة اليو  ملىت مضححححححذ مل جيي أن يطالبهم به ع ذ الوجه األول إاا  
جعل تبعا ل دينا , وجاز أن يطالبهم به ع ذ الوجه الثاين إاا جعل مقصححححححححححححححولا كالدينا . ولو تكاثر  

ا  إىل الضحححيف لون ا ضحححيف ق ةيوله ع ذ من يشحححاء منهم  أهل الذمة ع ذ ضحححيف تنازعوه كان اخلي
= 
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أةه لو : وعن الشححححححافعي، فهو أمل  فإن سححححححب  أملدهم  ,هذا إاا ت ححححححاووا:  قال غريه
 .(1)صا  أمل  ولرل ا نيل غ ب واملد  

  يمهم أجرت الطبيحححبتوال , أن يكون لألضححححححححححححححيحححاف عريف من بينهم (2)[وىلواأل  ]
 .(3)الدواءوال  ن  ا واحل ّ 

 

بغري قرعة, ولو تكاثر األضحياف ع ذ ا ضحيف كان اخليا  إىل ا ضحيف لون األضحياف إال أن يقصحر 
عدل أهل الناملية عن إضححححححححافة ةيعهم, فيقرع بينهم, ويضححححححححيف كل واملد منهم من قرع, واألوىل أن  

 .", لينقطع التنازع بينهم رتب دميكون لألضياف عريف يكون هو ا
 (.4/210األ  ) (1)
 ق )ط(: )واألول(. (2)
 (.10/315(. والروضة )11/526اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (3)
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وهو - أملدمها  ,ولألصححححححححححححححاب فيها طريقان، اإلهاةة عند أرذها:  (1)األمر الثالث
أهنا تؤرذ ع ذ   :-(4)وتبعهم الرافعي  (3)والغيايل  (2)منهم اإلما   ساةيناقول ةاعة من اخلر 

ويصحححححححححب ]، وحيين ظهره، وهو قائم ابن يطفطئ الذمي  أسحححححححححه  ,(5)والصحححححححححغا  وجه اإلهاةة
 .(9)فيه دازمه (8)[ويضرب ]، حليته فيفرذ ا  توق، (7)[ا  توق]ق كف  (6)[اجليية

، وال جي ع بينه ا ،  أن يكون الضححححححرب ق أملد اجلاةبن  (10)[ويشححححححبه]: قال الرافعي
ا   وبنوا ع يه  ,(12)االستحباب :  أصحه ا  ,م تحبة وجهانأو   م تحقة  (11)[كوهنا]وق 

 .(14)ع يه (13)[هبا] واحلوالة وض اهنا جواز توكيل ا   م ق ألائها
ا  طرلوالوجه : قال اإلما   ححححح م ق ا خبالف توكيل ، اخلالف ق توكيل الذمي أيضحححححف

 .(15)وعكس اإلما  هذا البناء، فإةه جائي، ذمةالعقد 

 

(, فهحذا  مخ حححححححححححححححة أمو  وهي ,ق الواجحب ع ذ أهحل الحذمحة :الركن اخلحامسقحال اةفحا: ) (1)
 .الثالث

ابل حذ والضحححرب   وقيل: ا رال ابلصحححغا  األرذ "( فقال: 18/17ق هناية ا ط ب ) اكره اإلما  (2)
 , ومل ي ذكر ترجيحا."ق ال هاز ...

الواجب الثالث اإلهاةة والتصححححححغري عند األرذ لقوله (: "74 -7/73قال الغيايل ق الوسححححححيط ) (3)
لذمي  أسححه ويصححب ما معه تعاىل: )ملىت يعطوا اجليية عن يد وهم صححاغرون( قيل معناه أن يطفطئ ا

ق كف ا  حتوق فيفرذ ا  حتوق ب حيته ويضحرب ق دازمه وهذا م حتحب أو م حتح  فيه وجهان,  
فإن ق نا إةه م حححححتح  مل جيي له توكيل ا  ححححح م ق التوفية ومل يصحححححآ ضححححح ان ا  ححححح م ل جيية فإةه جيب  

الصححدقة  إسححقاطها بتضححعيف قبودا إاا أسحح م وت ححقط اإلهاةة. ولكن الصحححيآ أةه م ححتحب إا جيوز 
 .(187. واةظر: الب يط )"ك ا فعل ع ر  ضي   عنه

 (.1510احملر  )(. و 11/527الشرح الكبري ) (4)
 (.10/315(. والروضة )11/527وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (5)
 (.7/73وا ثبل من )و(, وهو ا واف   ا اكره الغيايل ق الوسيط ) (,ويضعها غريهق )ط(: ) (6)
 ق )ط( ك  ة غري واضحة. (7)
 ق )ط(: )ويضرق(, وق )و(: )ويصرف(, ولعل الصحيآ ما أثبتناه. (8)
 (.2/842ا عجم الوسيط )  اةظر: ال هيمة عظم انتئ ق ال حذ حتل احلنك ومها ديمتان. (9)
 ق )ط(: )وين به(. (10)
 ق )و(: )كوهن ا(. (11)
 (.10/315وهو ا عت د. واةظر: الروضة ) (12)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )ط(. (13)
 (1511 -1510احملر  )واةظر:   (.11/527الشرح الكبري ) (14)
 (.18 -18/17هناية ا ط ب ) (15)
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 ,أهنححححا تؤرححححذ منهم برف ٍ : - وملكوه عن النص وهو مححححا أو له اجل هو -والثححححاين 
 .(2)وهو الصواب : النوويقال  ,(1)ك ائر الديون

ِ:فرِع
 اليكات الواجبة ع ذ ا    ن لذبإاا سفل من جيوز له عقد الذمة أن يعقدها ع ذ 

، وال ُيتص الك ابلعرب ع ذ الصححيآ، إليه واأجيب  ؛مضحاعفةف ابسحم الصحدقة لون اجليية
من أموال    (4)[تؤرذ]وال ،  مصححححححححححرف اجليية (3)[صححححححححححرفهام]، جيية ابسححححححححححم الصححححححححححدقةوهي 
 .(7)وإن وجبل اليكات فيها لو كاةوا م   ن (6)قنب  واجملاةن ا ط والصبيان (5)الن اء

عحل ع ذ  قي بقحد  اجلييحة الواجبحة إاا ج  بفحإن كحان ، ُث ينظر ق احلحاصححححححححححححححل من الحك 
 ؛به أبن كان بعضححححهم ليس له مال  زكوي  وإن مل يف  ، فال تححححيء ع يهم  ؛كل واملٍد لينا 

 .أن يقابل كل واملد لينا  زيد ق التضعيف إىل
 .(8)ال يطالبون بشيٍء ارر: وقال ا او لي

كان أو    ،ال جيوز هذا العقد إاا كان فيهم من ال مال له زكوي: وقال أبو إسححححححاق
 واملححد  منهم عشححححححححححححححرت لانةريوطرله في ححا إاا التي  ، بححدينححا  (9)[يفي]أكثر ا ححفروا منححه ال 

 .وا ذهب األول، (11)وعن ت عة معه (10)[عنه]ليكون 

 

 (.385 -8/384(. وخمتصر ا يين )214 -4/211اةظر: األ  ) (1)
 (.10/316 وضة الطالبن ) (2)
 ق )ط(: )يصرفها(. (3)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيآ ما أثبتناه.ىؤخذ(, وق )ط(: )يؤرذ ق )و(: ) (4)
 ب(./237) (5)
 (.25ط بة الط بة )  اةظر: اجلنون اْل  ْطب   : الثابل اْل  ال ئ  اْل  ش دمل . (6)
(. والتهحححححذيحححححب  13/396(. ولر ا حححححذهحححححب )14/346واحلحححححاوي )(. 4/300اةظر: األ  ) (7)
(. والغر  4/217(. وأسححححححح  ا طالب )17/20(. وكفاية النبيه )10/310(. والروضحححححححة )7/516)

 (.5/143البهية )
 (.14/347احلاوي ) (8)
 ق )و(: )يكفي(. (9)
 ق )و(: )عبه(. (10)
 (.10/317 وضة الطالبن ) (11)
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أو  ،ع ذ قححد هححا (1)[أو االقتصححححححححححححححححا ]، ولإلمححا  أن نرححذ ثالثححة أمثححال الصححححححححححححححححدقححة
واسحححتحب بعضحححهم ز لت , زالأو    كل واملد بدينا   ةصحححل به مقاب  إاا  اه ومل  (2)]ةصحححفها[

 .(3)تيٍء ع ذ قد  الصدقة
 .(4)ولإلما  في ا إاا كان قد ها املت ال

لكن غ ب ع ذ   ومل يع م هل يفي ا فروا بقد  اجليية ر العدل حححححححححححححح عأو   وإاا كثروا
 .(7)وأةكر اإلما  االكتفاء به ,(6)ففي االكتفاء به وجهان به (5)[يفي]الظن أةه 

رّ   .(8)ج ع ذ اخلالف ق وجوهبا ع يهموإلرال الفقراء ق احل اب ُي 
وسحححححفلوا أرذ الدينا  عن   ولو زال ا فروا ابسحححححم الصحححححدقة ع ذ لينا  عن كل واملد

 .(10)[ُيتص]وال  ,(9)أجيبوا ق األصآ، كل واملد ابسم اجليية
جع ل " :أو ،"فل ع يكم الصحححححدقةضحححححعّ "  :انئبهأو   وصحححححيغة العقد أن يقول اإلما 

ويشححححححححرتط ع يهم , ويقب ون ,"صححححححححاحلتكم ع ذ ضححححححححعفها"  :أو ،"ع يكم ضححححححححعف الصححححححححدقة
 .(12)الصدقة (11)[قد يو ]، ابألموال اليكوية

والظحاهر أةحه ال يتحفتذ ،  بعحده (13)[ولٍ بق]فحفجحاهبم مل حيتحاجوا إىل  ولو سححححححححححححححفلوه ابتحداءف 

 

 (.18/69تصا (, وا ثبل مواف   ا اكره اإلما  ق هناية ا ط ب )ق الن ختن: )واالق (1)
 (.18/69ق الن ختن: )يصفه(, وا ثبل مواف   ا اكره اإلما  ق هناية ا ط ب ) (2)
 (.10/317(. والروضة )11/529اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (3)
 (.18/70هناية ا ط ب ) (4)
 ق )و( ك  ة غري واضحة. (5)
(.  11/529ا عت د أةه يشححححرتط حتق  أرذ لينا  عن كل  أ . اةظر: الشححححرح الكبري ل رافعي ) (6)

 (.10/517والروضة )
 (.75 -18/74هناية ا ط ب ) (7)
 (.10/317(. والروضة )11/529اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (8)
 (.318 -10/317(. والروضة )11/529الكبري ل رافعي )وهو ا عت د. اةظر: الشرح   (9)
 هذا ما ظهر يل من الن ختن. (10)
 قد (.ب(: )و طق ) (11)
 (.10/317(. والروضة )11/529اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (12)
 ق )ط(: )قوٍل(. (13)
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 .ق البيع (1)[اب جياإل]فيه رالف 
 .(2)ال ا ال ا فروا منه ع ذ الصحيآ ,ويضعف ا فروا

إىل  (5)[ألت ]أهنحححا حتط إن : للثهحححا ,(4)عنهم ثالثحححة أوجحححه (3)وق ملط األوقحححاص
ولو م ك ، ثالخم تحححياه (7)[اإلبل]وةصحححف من   فيفرذ من سحححبعةٍ ،  وإال فال،  (6)[التجيئة]

ةيل إىل ابنيت أو  ،وجحد ق محالحهتفحإن مل ، وثالثن من اإلبحل أرحذت منحه ابنتحا لبون سححححححححححححححتحة
وال يضححححححعف ق الرل ع يه  ,(8)ضححححححعفيان ال   واألصححححححآ أن اجل، ان  مع اجل اأرذ  ؛خماه
 .(9)قطعفا

؟ (10)]أ  يكفي وجوله ارره[  النصاب من أول احلول إىل ارره  لوهل يشرتط وجو 
 به  وإن كان اسحتبدل،  إن كان ت ف فال تحيءف،  ولو وجد ق أوله لون ارره,  فيه وجهان

ولو ابع بعضحححهم األ ه اليت ضحححرب ع ذ متحصححح ها من ، منه الواجب ل تت ةرذ أ    ؛غريه
مع البائع ما يفي  (11)[بقي]ُث إن  ،  صححححححححححآ البيع ؛والي وع اجليية ابسححححححححححم الصححححححححححدقة  الث ا 

وإن كان ا شحححرتي ،  (12)وإال ملولل الوصحححية إىل  قبته، كافذ اب شحححروط ع يه  منه احلاصحححل  
وقد سحححححححححححقط , فيجب ع يه العشحححححححححححر  أن يي عها (13)[إال]فال تحححححححححححيء ع يه فيها   م ححححححححححح  فا
 .(15)ةصا ى العرب  (14)[الصفة]وهبذه ، وكذا لو أس م هو، التضعيف

 

 ق )و(: )االستحباب(. (1)
 (.317 -10/316اةظر: الروضة ) (2)
 (.141الياهر ق غريب ألفاظ الشافعي )  اةظر: ما بن الفريضتن. (3)
 (.10/318(. والروضة )11/530اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (4)
 ق )و(: )ألب(. (5)
 ق )و(: )البحرية(. (6)
 ق )ط(: )االبن(. (7)
 (.11/530وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (8)
 (.10/318(. والروضة )11/530الشرح الكبري ل رافعي )اةظر:   (9)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )ط(. (10)
 ق )و(: )ةفي(. (11)
 أ(./238) (12)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )و(. (13)
 (: )الضيعة(.طق ) (14)
 (.17/23(. وكفاية النبيه )348 -14/347اةظر: احلاوي ) (15)
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وإن كحاةحل ع ذ  ، فحإن كحاةحل اجلييحة مضححححححححححححححروبحةف ع ذ  قبتحه فحذاك، وإن كحان اميحفا]
 .(1)[ما اترتاه ازال الواجب فيه ؛أ اضيه

 

 ا عقوفتن ساقط من )و(.ما بن   (1)
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يقع الكال  في ا ول، العشحححححر ع ذ الذمي إاا اتر ق احلجازوجوب   :(1)األمر الرابع
أ ال ملريب  لرول لا  اإلسححححححححححححال    (2)[فإن]، ع ذ الكافر ا تجر ق بالل اإلسححححححححححححال  مط قفا

 قتضححححححححححححححذ كال  ف إليه ملاجة ا  حححححححححححححح  ن (3)[ب ححححححححححححححبب]متاع  أو   فإن لرل مبريت،  لتجا تٍ 
احلاجة  (4)[ حببب]وإن لرل بتجا ٍت ال ،  وال يشحرتط ع يه تحيء  ن لهيؤا  األصححاب أةه

وإن مل يشحرتط ع يه تحيء ، ويشحرتط عشحر ما معه من مال التجا ت، جاز أن نان له  إليها
 .(5)الثاين :أصحه ا ,فيه وجهان ؟ال يؤرذ منه تيءأو  فيؤرذ منه العشر

 (7) وقحال ا حاو لي ,(6)وأمحا الحذمي فال تححححححححححححححيء ع يحه إاا اتر ق باللان غري احلجحاز
 .أرذ منه ؛إن ترط ع يه ق العقد أةه إن اتر فع يه كذا من تا ته :(8)وتبعه الع راين

 .وهو ز لت  ق اجليية
لإلما  وليس ، مساع كال    تححيء  أو   وليس ع ذ احلريب الدارل إلينا أللاء  سححالةٍ 

وإن كان قد تححححححرط ع يهم  وإن كان معه مال تا ٍت مل يعشححححححر] وال توظيف مال ع يه منعه
 .(9)[وقيل يؤرذ منه، رذ منه العشرأ   أن من لرل اتجرفا

فيه فال تححححححححححيء ع يه ق  (10)[رللتو ]،  أبمان  ,احلجاز ال لتجا تٍ إىل ولو لرل امي 
رط تح    تر فإنْ وا وأما إن لر ه ل تجا ت  ابإلان,  ي يمه أقل اجليية لينا : وقيل  ,(11)األصحآ

ففي أرذ  ؛شحححححرتط ع يه تحححححيء  وإن مل ي  ، اتبع الشحححححرط  ؛هغري  أو    ع يه ةصحححححف عشحححححر تا ته

 

(. والتهحححذيحححب 13/389(. ولر ا حححذهحححب )14/341(. واحلحححاوي )3/319اةظر: ا هحححذب ) (1)
(.  10/319(. والروضحححححححححة )11/531(. والشحححححححححرح الكبري ل رافعي )12/299(. والبيان )7/513)

 (.5/144(. والغر  البهية )4/218(. وأس  ا طالب )17/75وكفاية النبيه )
 )فإاا(.  ق )و(: (2)
 ق )و(: )تشتد(. (3)
 ق )و(: )تشتد(. (4)
 (.10/319(. والروضة )11/533وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (5)
 (.10/320(. والروضة )11/532وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (6)
 (.14/341احلاوي ) (7)
 (.12/299البيان ) (8)
 ا عقوفتن ساقط من )و(.ما بن   (9)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيآ ما أثبتناه.وىردد(, وق )و(: )ويرللق )ط(: ) (10)
 (.10/320(. والروضة )533 -11/532اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (11)
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ابإلان من  (1)[ل تجا ت]كالوجهن ق احلريب إاا لرل باللان    ةصححف العشححر منها وجهان
 ؟هل جيب ع يه العشر .غري ترط

وله أن ينقص   ,(2)ع ذ الصحححححححيآ  ,ولإلما  أن يييد ا شححححححروط ع ذ العشححححححر إاا  اه
من  (3)ولو لفع الضححريبة وما حيتاج إليه ا  حح  ون  عن العشححر إىل ةصححفه ف ا لوةه ق ا ريت

 .إاا  اه ,(4)أص ها ق أظهر الوجهن
لرول وجعححل الوجهن في ححا إاا  أى اإلمححا  اإلان ل ححذمي ق  ومنهم من جي  بححه
 .احلجاز ل تجا ت بغري تيء

اخلالف من اخلالف في حا إاا لرحل احلريب لا ان ل تجحا ت ابإلان من  وقرب الرافعي
و جآ   .(5)وحيت ل أن يكون أملدمها مبنيفا ع ذ اآلرر: قال ؟هل ي يمه العشحر، غري تحرط

 .هاع  فْ ن    ةاعة ا نع م  
محالا  مرتللفا ق باللان ملىت ميضححححححححححححححذ ع يحه  تحا ت احلريب (6)وال نرحذ الضححححححححححححححريبحة من

 .ملول
وتكتحب د حا براءت ملىت ال يطحالبحان هبحا ق ، ق احلجحاز (7)[ا تجر]وكحذا من الحذمي 

 .موضٍع ارر
مل يؤرحذ منحه ملىت ميضححححححححححححححذ لحه  ؛ُث عحال إىل باللان اب حال ق احلول ولو ررج احلريب
 .(8)ملول  ع ذ الصحيآ

 

 ق )و(: )لتجا ت(. (1)
 (.10/319)(. والروضة 11/532وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (2)
محا يفره ع ذ ا  حك والع حل والحدرحل ل حدولحة وختت ف ابرتالف القواةن واألملوال, أو هي محا  (3)

(.  1/537ا عجم الوسححححححيط )  اةظر:  تفرضححححححه الدولة من ا ال ع ذ أتححححححخاص الشححححححعب أو ممت كادم.
 (.284ومعجم لغة الفقهاء )

 (.10/319(. والروضة )11/532)وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي   (4)
 .(11/533الشرح الكبري ) (5)
 ب(./238) (6)
 ق )و(: )ا نجي(. (7)
 (.10/320(. والروضة )11/533وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (8)
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رصححص و ، (1)وال اعتبا  ابحلول ق ملقه،  لرل ا   يؤرذ منه ك :وقال أبو إسحححاق
  اوجيمح ، احلريب إىل احلجحاز رحاصحححححححححححححححةأو  ا إاا ترلل الحذميمبح اخلالف  (3)الغيايلو  (2)اإلمحا 

 .عدا احلجاز ابعتبا  احلول ق ا ال الذي ترلل به احلريب إىل ما
ز أما ع ذ قول من جيوّ ، وهذا ك ه ع ذ قول من يضححححححححبط ا فروا ابلعشححححححححر  :(4)قاال
ريفا ل ضحريبة ال ثويكون الك تك، فال يبعد ع ذ أصح ه تكرير العشحر ق ال حنة ؛الي لت ع يه

، وق هذا توقف، مرات أو  واإلما  خمري  في ا يضححححربه بن أن ي ححححتوفيه مرت.  دا  (5)[تكريرفا]
ق كل أو ] أةه إاا تححححححححرط أن نرذ ق كل سححححححححنة مرتن: وقد ملكي القاضححححححححي عن النص

 .(9)(8()7)[ترطه]واتبع  جاز ؛ق كل مرٍت حيضرون هباأو  (6)[تهر مرت
حيت ل أن : قال اإلما  ؟فهل ي يمه الك  ولو قبل احلريب اتحرتاط الي لت ع ذ العشحر

، ف ه الرجوع إىل العشحر، وهذا مواعدت ال عقد، ال: وأن يقال،  كي لت اجليية  ,ي يمه :يقال
تححححححححححححححرطحه بطحل  ضفحإن ةق: وقحال،  أو له ا حاو ليواألول ، (11)والغيايل  (10)وارتحا  هحذا هو
أو  (12)[األول]وجاز اسحححححححححححححت ناف صححححححححححححح آ يبتدئه مبا يراه من ز لٍت ع ذ ،  ملكم الشحححححححححححححرط

 .(14)(13)ةقصان

 

 .(11/533الشرح الكبري ) (1)
 (.18/68(, )18/65هناية ا ط ب ) (2)
 (.77 -7/76الوسيط ) (3)
 (.7/77(. والوسيط )18/68هناية ا ط ب ) (4)
 ق )و( ك  ة غري واضحة. (5)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )و(. (6)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )و(. (7)
 (.17/76كفاية النبيه )  (8)
 (.4/299اةظر: األ  ) (9)
 (.75 -18/66واةظر كالمه فيه ق ) مل أجده ق هناية ا ط ب, (10)
 (.7/77والوسيط ) (.192الب يط ) (11)
 ق )ط(: )األصول(. (12)
 (.14/341احلاوي ) (13)
 .(12/299(. والبيان )7/515ةظر: التهذيب )ا (14)
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ِ:فروِع
بتفمينها أو   ،ق عقد الذمة  (1)[هاتباقر ]أو   ,ا رأت ا عصححححححومة بتبعيتها ليوجها :األول

واحلريب ا  حححتفمن  ملكم الذمي  ملك ها  غريهأو  ق ةف حححها إاا ترللت ل تجا ت ق احلجاز
 .(2)في ا تقد 

 ت الضححححححححححريبة سححححححححححواءأرذ ؛ا شححححححححححروط األرذ من مال التجا ت (3)[كان]لو   :الثاين
 .(4)وإن كان ا شروط األرذ من  نه مل يؤرذ منه ما مل يبع، ابعوها أ  ال
ومح وهحا  أب حاهنحا تحا تلو أرحذان الضححححححححححححححريبحة من تحا دم ُث ابتحاعوا من باللان  :  الثحالحث
وإال ، ورروجهم اتبع الشحححححححححرط  إن تحححححححححرطل ع يهم ق لرودم:  قال ا او لي, إىل باللهم

 .(5)فال تيء ع يهم
مح ها إىل  نوجب ع ذ كل م، إاا تححححححححححرط ع يهم العشححححححححححر ق أعيان أموادم  :الرابع

الث ن  إىلينضحححاف   (6)[بث ن]وأرذه من ا  ححح م ، وم ححح م وامي  بالل اإلسحححال  من ملريب
 ،وما يؤليه إىل اإلما  عشحر الث ن،  وما ألاه دم ت حعة أعشحا  الث ن، الذي ابتاع به منهم

فإةه يؤرذ من احلريب لون ،  ورالف هذا ما إاا كان العشحححححر ق اممهم,  عشحححححر األصحححححلأو  
 .(7)وق أرذه من الذمي وجهان، ألةه جيية حمضة؛ ا   م

 

 (.قربتهاق الن ختن: ) (1)
 (.17/76النبيه )(. وكفاية 10/320الروضة )(. و 11/534الشرح الكبري ل رافعي )اةظر:   (2)
 ما بن ا عقوفتن مكر  ق )و(. (3)
 (.10/319اةظر: الروضة ) (4)
 ."شروا ق اخلروج وعشروا ق الدرولوإن مل يشرتط ع يهم مل يع(: "14/342قال ق احلاوي )  (5)
 .(17/142وا ثبل مواف   ا ق كفاية النبيه )(, مبنق الن ختن: ) (6)
 (.9/401(. والنجم الوهاج )14/340)اةظر: احلاوي   (7)
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صحححححححححححححححاحلنحا طحائفحة من الكفحا  ع ذ ا قحا  بباللهم إاا ، اخلراج :اخلحامس (1)الواجحب
 :(3)فذلك ع ذ وجهن كل سنة عن أ اضيها  (2)[يؤلوةه] خبراجٍ 

يؤلون ، وهم ي ححححححكنوهنا،  كون األ اضححححححي لناتأن يصححححححاحلهم ع ذ أن :  (4)[اأملدمه]
 .فهو جائي، عن كل جريب كذا

، واجملاةن  والصبيانملىت الن اء  ؛  واخلراج ا فروا أجرت تؤرذ من كل صاملب أ ه
ع يها  (6)[تقع]وإن مل ، ابإلسححححححححال  إن وقعل ا عاقدت ع ذ مدٍت مع ومة (5)[ت ححححححححقط]وال 

وال يشححححححرتط أن تب   ،  اجليية   ؛مع هذا اخلراج وجيب،  وجب ت حححححح يم األ ه بعد اإلسححححححال 
 وهبتهحا وليس دم بيع األ ه، وجيوز توكيحل ا  حححححححححححححح م ق ألائحه اتفحاقحفا، لينحا فا عن كحل  أ 

 .ومن هذا أ ه ال وال ,(7)إجا دا مود ,و هنها
 ؛ويؤلون اخلراج عن كل جريب، األ اضححححي دم  كونيأن يصححححاحلهم ع ذ أن  :  الثاين
 :وهذا ع ذ وجهن أيضفا، ابقٍ  هموم ك، فهو جائي، كذا  ق كل سنة

ملىت فهو كحالقحد  اليائحد ع يهحا ، عن اجلييحة (8)[رحا جحا] أن يكون اخلراج: أملحدمهحا
 .لو امتنعوا من ألائه كان كامتناعهم من ألاء اليائد ع ذ الدينا  بعد الرضا به

، صححرفه مصححرف الفيءم، فهو جيية ابسححم اخلراج،  أال يضححرب ع يهم سححواه:  والثاين
ب   محا ُيص كحل واملحد من أهحل اجلييحة يويشححححححححححححححرتط أن ، كحالتوكيحل أبلائهحا  والتوكيحل أبلائحه

 .عدل  ؤوسهمع ذ  (9)[و زع]لينا فا إاا 
 

 أ(./239) (1)
 ق )ط(: )يرلوةه(. (2)
(. وهناية ا ط ب 227(. واألملكا  ال ححححححححححح طاةية )14/370(. واحلاوي )379اةظر: ال باب ) (3)
(. والشححححححححححححححرح الكبري ل رافعي  7/510(. والتهححححححذيححححححب )13/281(. ولر ا ححححححذهححححححب )17/537)
(. ومغين  9/261(. وحتفحة احملتحاج )17/28(. وكفحايحة النبيحه )10/320)(. والروضححححححححححححححة 11/534)

 (.5/129(. والغر  البهية )4/202(. وأس  ا طالب )6/75احملتاج )
 ق )ط(: )أملدها(. (4)
 ق )و(: )ي قط(. (5)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيآ ما أثبتناه.ىقع(, وق )ط(: )يقع ق )و(: ) (6)
 (.10/321الروضة )اةظر:   (7)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )ط(. (8)
 ق )ط(: )توزع(. (9)
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مل يقع ع ذ فإن   ،وابنا عنهم  حلوا ع ذ أماهنم مناو ورصص ا او لي هذا مبا إاا ص
فال يعت  ق اخلراج ب وغ قححد  ، هم فيهححا أهححل عهححدو  فححف اضححححححححححححححيهم لا  ملرب  ؛ابنححا عنهم

وليس ،  وا فروا له ملكم اجليية ق سححححححقوطه ابإلسححححححال   ,كثرأو   به قل (1)[ويقنع]،  اجليية
 .ذاةته، (2)جبيية

ا مبا صححححح حو ، أ  ال وي يمهم اخلراج سحححححواء  ز عوها  (3)[ع ذ] اورصحححححه ا او لي أيضحححححف
 .(4)ولو ترط أرذه إاا ز عل لون ما مل تي ع بطل الشرط: قال, الذب عنهم

وإن كححان دم معححاغ  ، م معححاغ غري الي ع جححازدإن مل يكن : وقححال ابن أيب هريرت
 .(5)غريه مل جيي

 .(6)واجملاةن والصبيان اخلراج من أ اضي الن اءوال يؤرذ هذا 
وإن مل تحب ع يهن ، والن حححححححححححححححاء، يؤرحذ من كحل محالحك من الرجحال: وقحال ا حاو لي

 .(7)جيية الرؤو 
ا من هوإاا أجرها بعضحححححححححححححهم بعضححححححححححححح ، وإجيا ها وهبتها و هنها هودم بيع هذه األ  

كري
 
ابعها منه اةتقل اخلراج إىل وإن  ،  وع ذ ا كرتي األجرت،  م ححححححححححح م بقي اخلراج ع ذ ا 

 .(8)وال رراج ع ذ ا شرتي،  قبة البائع
وأما اخلراج عن ا اضححححي فحك ه ،  ومن أسحححح م منهم سححححقط عنه اخلراج ق ا  ححححتقبل

 

 ق )ط(: )ومقنع(. (1)
 (.14/370)  احلاوي (2)
 ق )ط(: )عن(. (3)
ويؤرذ هذا اخلراج من أ ضححححححححححححهم ز عل أو مل تي ع: ألهنا جيية.  (: "14/371قال ق احلاوي ) (4)

ابطال: ألهنم قد يعط وهنا   وإسححححححقاطه إاا مل تي ع كان الشححححححرطفإن تححححححرط أرذ اخلراج منها إاا ز عل 
 ."فت قط

 (.14/371احلاوي ) (5)
 (.10/321(. والروضة )11/535ا عت د أةه يؤرذ منهم. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (6)
فححإن ةع اإلمححا  ع يهم ق تححححححححححححححرط بن رراج األ ه وجييححة (: "14/371قححال ق احلححاوي ) (7)

الرؤو  عقحد ادحدةحة جحاز, وصحححححححححححححححا  رراج األ ه ز لت ع ذ اجلييحة, فيؤرحذ ق يال كحان أو كثريا من 
أسححححححح  وا أسحححححححقط عنهم اخلراج  الرجال والن حححححححاء, وتؤرذ جيية الرؤو  من الرجال لون الن حححححححاء, فإن 

 ."واجليية
 (.10/321اةظر: الروضة ) (8)



 

 

 

403 

 

 اجلواهر البحرية

ن عاخلراج  (2)[يؤلوا]وع يهم أن ، بعضحهأو  إىل كل احلول (1)ملكم اجليية ا اضحية ابلن حبة
مما ال مينعون عنحه تححححححححححححححي حفا بعحد الصحححححححححححححح آ مل   اولو أمليو ،  نعون عنحه لون غريها وات الذي مي  

 .(3)إال إاا كان ترط ع يهم أن يؤلوا ع ا حييوةه، ي يمهم تيء  ا أمليوه

 

 ب(./239) (1)
 ق )ط(: )يرلوا(. (2)
 (.10/321(. والروضة )7/78(. والوسيط )17/537اةظر: هناية ا ط ب ) (3)
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ِيفِأحكامِالعقدِ:رِالثاينظنال
 :وفيه فصالن، وت يمهم أملكا   ت يمنا -إاا صآ-لعقد اجليية و 

 :(1)أمران؛ ف ماِيلز نا:ِالفصلِاألول
مبع     ,(2)[وةعصحححححح هم] ,وال أموادم وهو أال يتعره ألةف ححححححهم،  عنهمكفنا :  األول

اتضحححح ن من أة  أان هم إال إاا ر رنازي ف  ةتوال ،    مخو همير ةوال ، ماالف أو    ف ع يهم ةف ححححف
 .أظهروها

لكن ال  ,فقححححححد تعححححححدى، قتححححححل رنححححححازيرهم من غري إظهححححححا أو  ومن أ اق مخو هم
 .(3)ض ان

، (4)وقد مر ق الغصحب، اميفاأو  م ح  فا كان ؛ لهاة  ؤةم ليمهولو غصحبها غاصحب  
منه  ويقرب  :قال الرافعي، (5)وة حححححبه اإلما  إىل احملققن, ةة  لهامه مؤ وفيه وجه أةه ال ي ي 

والظاهر ، (8)(7)[]ق الشحححححرع هؤ ألةه حير  اقتنا]؛ أةه ال جيب اسحححححرتجاعه  (6)ما ق التهذيب
 .فع  ابلوجوب عن اجلواز، (9)[اسرتجاعهأةه ليس لصاملبه  أن مرال البغوي

مل   ؛مخٍر ابعها لضححرته به  ن من (10)[  حح مالين ]ولو قضححذ الذمي :  قال البغوي
وإن ،  وإن  هن اخل ر عند م ححححححح م مل يصحححححححآ  ,(11)الصححححححححيآ  جيي له قبوله ع ذ ا نصحححححححوص

 

. والنجم الوهاج (10/321والروضححححححححة ) (.7/79والوسححححححححيط ) (.18/36اةظر: هناية ا ط ب ) (1)
 .(6/76(. ومغين احملتاج )9/416)
 ق )و(: )وبض نهم(. (2)
 (.10/321(. والروضة )11/535الكبري ل رافعي )اةظر: الشرح   (3)
 .(, من ة خة ا تحف )ط(أ/250, لوملة )الرابع اجمل د (4)
 (.18/101هناية ا ط ب ) (5)
 (.7/510التهذيب ) (6)
ق هحذا , وبعحدهحا ة حة: )هنحا ك  حة غري واضححححححححححححححححة ق الن ححححححححححححححختن, قريبحة من ك  حة: )ويؤةس( (7)

التهححححذيححححب  وا ثبححححل من,  يل معنححححاهححححاعنححححد الرافعي وال البغوي, ومل يتبن (, ومل أجححححدهححححاالتقريححححب
 .(11/535(. والشرح الكبري )7/510)
 .(11/535الشرح الكبري ) (8)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )و(. (9)
 ق )و(: )لين     م(. (10)
 (.2/253اةظر: األ  ) (11)
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ولو وضححححعها عند م حححح م مل جيي  .ك ا لو ابعها منه  (1)[ا إليه] هنها عند امي مل يتعره 
 .وال ي تح  تي فا ع ذ ا   م، ولو ابعها منه أ يقل ,(2)له إم اكها

 .وال مينعهم من الرتلل إىل كنائ هم القدمية
إن كاةوا ق  فع ذ اإلما  لفع من يقصححححححححححححححدهم من أهل احلرب ،  الذب عنهم:  الثاين

ف حححد  ؛عنهم (3)[همةدفع]ولو تحححرط ق العقد أن ال :  وغريه قال القاضحححي الط ي،  ل  ان
 .(4)العقد

قحححال ؛ لكنهم عقحححدوا الحححذمحححة، كحححاةوا ق ب حححد توسححححححححححححححطهحححاأو   ولو لر وا لا  احلرب 
جيححححب   :(9)البنححححدةيجيوقححححال  ,(8)ال جيححححب الححححدفع عنهم: (7)والرافعي (6)الغيايلو  (5)اإلمححححا 

 .ل ب اإلمكان
وجب ق أصحححححححآ  وأمكن الدفع عنهم، اإلسحححححححال ولو كاةوا منفرلين بب دٍت جبوا  لا  

 .وجب ع ذ ا شهو  ؛رطهذا لو ت   ذفع   ,ال جيب: وقيل ,(10)الوجهن
ورصحححححححححححص  ،  وجهفا (12)وجع ه الغيايل،  (11)الرأي أال ي ي  هذا اباللتيا : وقال اإلما 

: قال .مالأو  ب د  ل   حححححححححححح  ن وبالل احلرب  ا او لي الوجهن مبا إاا مل يكن بن ب دهم
فحإن كحان ،  وع ذ األصححححححححححححححآ لو تححححححححححححححرط أال يحدفع عنهم، (13)وجحب الحدفع قطعحفا  ؛كحان  فحإنْ 

وق ف ححححال العقد رالف ، شححححرطال د   حححح  ف   ؛احلربيون ميرون ع ذ بعض باللان إاا قصححححدوهم

 

 هكذا ق الن ختن. (1)
 (.7/530التهذيب ) (2)
 ق )و(: )يدفعهم(. (3)
 مل أجد كتاب اجليية وا هالةة ق ا طبوع من التع يقة. (4)
 (.18/36هناية ا ط ب ) (5)
 (.7/79الوسيط ) (6)
 (.1516احملر  )  واةظر: (.11/536الشرح الكبري ) (7)
 (.10/322وهو ا عت د. واةظر: الروضة ) (8)
 قوله هذا.مل أجد من ةقل عنه  (9)
 (.10/322(. والروضة )11/536وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (10)
 (.18/36هناية ا ط ب ) (11)
 (.80 -7/79الوسيط ) (12)
 (.14/344احلاوي ) (13)
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 .(2)وإن كاةوا ال ميرون ع يها صآ، ف اله (1)والظاهر، ن 
 .(3)ترط ترك الذب فاسد   وأط   اإلما  ملكاية وجٍه أنم 

وجب ع ذ اإلما  اسححححححتنقاا ةفوسححححححهم  إن ريف ع يهم االصححححححطال :  وقال ا او لي
محل األصحححححححاب الكراهة ع ذ ما إاا   ,(5)وق كراهة هذا الشححححححرط ةصححححححان، (4)لون أموادم

 .(6)وعدمها ع ذ ما إاا كان من الذمين، كان الك من اإلما 
جيحب ع يحه لفع ا  حححححححححححححح  ن عنهم إاا  ؛احلربين عنهموك حا جيحب ع ذ اإلمحا  لفع 

 .(8)عنهم (7)[ا عاهدين]ولفع ، ولفع بعضهم عن بعض، قصدهم ةاعة  منهم
 .(9)ففي وجوب احلكم بينهم رالف تقد  وحنوها ولو ترافعوا إلينا ق ا عامالت 

 .واستنقااه منه قطعفا وجب منعه ؛معاهد مال اميأو  اميولو غصب 
 ححححححححححححححتححفةف احلول من ملن ةو ، (10)جييتححه بتحح ولو رال احلول عن الححدفع عنهم مل 

 .ولو رال بعضه عنه سقط ما يقاب ه، الدفع
ه من فإاا اسحححححتنقذ،  واسحححححرتلال ا ال الذي أ رذ دم، وجيب اسحححححتنقاا م ن أ سحححححر منهم

ولو . ا  حححححح م ك ال    ؛مل يضحححححح نوه ؛وإن أت فه أهل احلرب ،   له ع ذ صححححححاملبه ؛أهل احلرب 
وأت فوا  (12)[غا واأ]ُث   ولو ةقضحوا العهد،  أهل اددةة مال أهل الذمة ضح نوه (11)[أت ف]

 

 أ(./240) (1)
 (.10/322(. والروضة )11/536اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (2)
 (.18/37هناية ا ط ب ) (3)
 (.14/344احلاوي ) (4)
 (.220, 4/210اةظر: األ  ) (5)
 (.10/322(. والروضة )13/2392(. والبحر )14/344اةظر: احلاوي ) (6)
 ق الن ختن: )العاهرين(. (7)
 (.10/332(. والروضة )11/536اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (8)
 (.7/80الوسيط )  :اةظر (9)
 (.10/322 وضة الطالبن )  :اةظر (10)
 ق )و(: )ت ف(. (11)
 ق )ط(: )غا وا(. (12)
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اأو   دم ماالف  وقال ابن أيب  .وغريه (2)(1)[البغوي]قاله  .  كالبغات  ؛ففي الضححح ان قوالن ةف حححف
 .(4)ابتداء (3)[كاحملا بن]هم : عصرون

 

 ق )و(: )الرافعي(. (1)
 .(10/322(. والروضة )11/537. والشرح الكبري )(526 -7/525التهذيب )  :اةظر (2)
 ق )و(: )احملا بن(. (3)
م ن ات ف منهم ع ذ م ححححححح م أو امي ماال وجب ع يه القصحححححححاص  "(: 859قال ق االةتصحححححححا  ) (4)

وأن قحححذفحححه وجحححب ع يحححه احلحححد ألن ادحححدةحححة تقتضححححححححححححححي أمحححان ا  حححححححححححححح  ن منهم ق األةفس واألموال  
واألعراه..., وإن سحححححححححححرق من م ححححححححححح م أو امي وجب القطع ع يه ع ذ أصحححححححححححآ القولن ألةه وجب  

 ."لصياةة مل  اآللمي
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ِ اِيلز همِيِفِ:الفصلِالثاين
 :وهو أمو 

 . ن ِإحداثِالكنائ :ِاألول
 :والبالل ثالثة أق ا 

ا فيها ابجلي ،  ب دت بناها ا    ون كبغدال والكوفة والبصرت:  األول  ؛يةفإاا أقر ان أملدف
 ,عبد النصحححا ىتم يوه  ؛عةيْ بح  وال   ,عبد اليهولتم يوه  ؛من إملداخم كني حححةٍ   (1)[لكنهم]مل 

ولو ،  ةقضححناه ؛ف و فع وا الك ع ذ غف ٍة منا، وال بيل انٍ  ل  جو  ,وال صححومعة  اهبٍ 
ومححا يوجححد ق هححذه البالل من ، صححححححححححححححححاحلهم اإلمححا  ع ذ الت كن من الححك فححالعقححد ابطححل  

ية فاتصحححححححححححل هبا بر أو   الملت ال أهنا كاةل ق قريةالكنائس والبيع وبيوت النريان ال ينقض  
 .(2)قضة   ؛منها بعد ع ا ت ا    نفإن عرف أملداخم تيء ، ع ا ت ا    ن

فححفمححا إملححداخم كني ححححححححححححححححة  ,إلححا مينعون من إملححداخم كنححائس التعبححد: وقححال ا ححاو لي
وإن قصححروها ع يهم ، فإن تححركوا بن ا  حح  ن وبينهم جاز إملداثها  ا ا ت فيها (3)[لنيول]

 .(5)والذي اكره ابن الصباغ اجلواز، (4)فوجهان
فحإن مل  ,نوتب حدت فتححل ع   ؛اليت أةشححححححححححححححفهحا ا  حححححححححححححح  ون (6)[القريحة]وق مع  الب حدت 

 ؛بعدهأو   هدمها ا  حححححح  ون وقل الفتآأو  ،كاةل واهندملأو    ،فيها كني ححححححة (7)[تكن]
ف و أ ال اإلمححا  أن ينيل منهم  ,ألهنم م كوهححا ابلفتآ ,وال ق معنححاهححا فال جيوز إملححداثهححا

 املحدمهحا فيحه ,طريقحان فيحه؟ فهحل لحه الحك ، ويرتك دم كني حححححححححححححححة قحدميحة قحائ حة (8)طحائفحة جبييحة

 

 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيآ ما أثبتناه.ىمكنهم (, وق )ط(: )ميكنهم)و(: )ق  (1)
 (.7/510(. والتهذيب )7/80الوسيط ). و (3/314اةظر: ا هذب ) (2)
 (.نيولق )و(: )ك (3)
 (.323 -14/322احلاوي ) (4)
 (.236 -234الشامل )  :مل أجده ق الشامل ملن اكر الك, واةظر (5)
 الن ختن من غري )أو(.هكذا ق  (6)
 (.كنق )و(: )ي (7)
 ب(./240) (8)
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وقيل أةه  ,(3)وابن أيب عصحححححححرون  (2)وسححححححح يم  (1)وصحححححححححه ا او لي،  ةعم:  أملدمها  ,وجهان
بيعل لتكون وع ذ هذا لو :  قال ا او لي  .(5)ا نع  :ه اصححححححححأو   .(4)ظاهر ةصحححححححه ق األ 

 ,ال: والثاين.   حلادااسححتصحححاابف   ,جيوز  :اأملدمه  ,فوجهان  (6)[دم] كنائسو ع  ي  ع ذ ملادا ب  
القطع : ل  راوزت ,والطري  الثاين.  (7)ليوادا عنهم مب ك ا  حححححححح  ن فصححححححححا ت كالبناء ا بتدأ

 .اب نع
قدمية ع ذ وإن أقر انهم ع ذ كني حححححة  وال رالف أةه ال جيوز إملداخم كني حححححة فيها

ال جيوز   ؛غري قتال كا دينة والي نمن كذا ملكم البالل اليت أسحححححححححححح م أه ها و ، الوجه األول
 .(8)إملداخم كني ة فيها وما ق معناها

وهم ، ب دت فتحل صححححححححححح حفا ع ذ أن تكون األ اضحححححححححححي واألبنية ل   ححححححححححح  ن  :الثاين
وكفهنم صححاحلوا ع ذ ، نقضومل ت    ,فإن تححرطوا إبقاء الكنائس والبيع جاز، ي ححكنوها خبراج

 .(9)وما سواها لنا، أن تكون البيع والكنائس دم
نوا ا وضححع الذي يشححرتط أن يعيّ :  قال ابن الصححباغ،  وإن صححوحلوا ع ذ إملداثها جاز

 ,والكنائس تغنموالبيع  ، أهنا تنقض:  أملدمها  ,وإن أط قوا الصححححححححححح آ فوجهان  ,(10)يب  فيه
أهنا تبقذ دم وتكون م تثنات بقرينة   :والثاين.  (11)وهو أتبه عند الرافعي،  ك ا تغنم الدو 

واخلالف  اجع إىل أن .  (12)وارتا ه ابن أيب عصححححرون ,فإهنا من ملاجة اسححححتقرا هم، احلال
 .ومينعون من التجديد قطعفا ؟ا    ن هل م كوها

 

 (.14/321احلاوي ) (1)
 ( مل أجده ق االتا ت, ومل أجد من ةقل قوله.2)
 (.808االةتصا  ) (3)
 (.8/385(. وخمتصر ا يين )4/209اةظر: األ  ) (4)
 (.10/323(. والروضة )11/538اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (5)
 بن ا عقوفتن ساقط من )و(.ما  (6)
 (.14/322احلاوي ) (7)
 (.10/323اةظر: الروضة ) (8)
 (.8/382(. وخمتصر ا يين )4/298اةظر: األ  ) (9)
 (.235الشامل ) (10)
. وهو ا عت د. واةظر: الروضححححححة (1517احملر  )(. واةظر:  11/538الشححححححرح الكبري ل رافعي ) (11)
(10/323). 
 (.808االةتصا  ) (12)
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فيقرون ع ذ ،  يؤلون اخلراج  موه،  تكون األ اضي دمب دت فتحل ع ذ أن  :  الثالث
لكم   (2)[إسححححححححححححححال ]الب حد لا  : وقحال ا حاو لي ,(1)هم وكنحائ ححححححححححححححهم ألن الب حد م كهمع  ي  ب  

، ومقتضحححححححححححححاه أن يكون احلكم ك ا ق الق حححححححححححححم الثاين  ,(3)وهم فيها أهل الذمة ,الشحححححححححححححرط
 .وا شهو  األول

وقححال  ، أهنم ال مينعون :أظهرمهححا ,ع والكنححائس وجهححاني  وق منعهم من إملححداخم الب  
 .(4)هو ا ذهب: ةاعة

واخلنحححازير والصحححححححححححححح يحححب  (6)[اخل و ]وإظهحححا   (5)وال مينعون من ضححححححححححححححرب النحححاقو 
وق    ,وإن كان ا    ون يدر وهنا  واإلجنيل قطعفا  (8)[بقراءت التو ات]واجلهر   (7)[وأعيالهم]

 ة األربا  ق  ومينعون من إيواء اجلواسحححيس وةح  ،  (9)ل  او ليمنعهم من  كوب اخليل وجهان  
 .(10)وما يتضر  به ا    ون ق لا هم قطعفا

 .بعض تناقض (11)[الفصل]ق هذا  وق كال  ا او لي
والك ع ذ الوجه -ومليث قضححححححححححححينا لبقاء الكني ححححححححححححة القدمية وا نع من اإلملداخم 

أو  نوتفي حا هو م ح  ابلق ححححححححححححححم األول وهو محا إاا كحان الفتآ ع   (12)ا عيى إىل العراقين

 

 (.10/323اةظر: الروضة ) (1)
 (.سال ق )و(: )اإل (2)
 (.14/322احلاوي ) (3)
 (.10/323(. والروضة )11/538وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (4)
 (.6/240ل ان العرب )اةظر:  مضراب النصا ى الذي يضربوةه ألوقات الصالت.  (5)
 (.اخل رق )و(: ) (6)
 م(, ولعل الصحيآ ما أثبتناه.دلاعاق الن ختن: )و  (7)
 ق )و(: )ابلتو ات(. (8)
 (.331 -14/330احلاوي ) (9)
 (.324 -10/323(. والروضة )539 -11/538اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (10)
 وق )و(: )النظر(, ولعل الصحيآ ما أثبتناه. ق )ط(: )الفضل(, (11)
أةححه جيوز لإلمححا  أن   :واكر العراقيون وجهن: أملححدمهححا"(: 18/49قححال ق هنححايححة ا طححالححب ) (12)

أةه ال جيوز له الك، وهو األصآ الذي قطع به ا راوزت. وهذا   :يقرهم ويبقي الكني ة ع يهم. والثاين
 ."إاا فتحنا الب دت عنوت
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الق حححححححححم الثاين وهو ما إاا ما  (3)[وق] اإلطالق (2)الكني حححححححححة عند  (1)[لبقاء]ع ذ القول 
ق ا تقد  ق ا نع من إملداخم الكني ححة   الوجه فتحناها ع ذ أن األ ه لنا صحح حفا وع ذ

وال جيب إرفاء الع ا ت ع ذ  ,نعهم من ع ا دا إاا اسحححححححححححتهدمللال   ؛-الق حححححححححححم الثالث
فع ذ هذا جيوز تطين لار ها ورا جها وإعالت اجلدا    ,وال أب  لظها ها  ,(4)الصحححححححيآ
كان ا  حححححتهد    ااوإ  ,ذا مينعون من تطيينها من را جوع ذ ه ,جيب  :ا ولةيه .ال حححححاقط

وقد متس احلاجة إيل جدا  ,  فال وجه إال أن يبنوا جدا ا لارل الكني ححححححححححة ؛اجلدا  اخلا ج
 !من الكني ة تيء ذيبق (5)[ال]وينتهذ األمر إىل أن  ,اعدالن وللث و ابع فص
تقع الع ا ت من   سحححرتوميكن أن يكتفذ صحححاملب هذا الوجه لم حححاك  :قال الرافعي

ولو اهندمل الكني حححححححححححححة ا بقات ك ها ف هم   (6)(,ق هذا توقفو ) ,فع ها ق ال يلأو   ,و ائه
 .(7)إعالدا ع ذ أصآ الوجهن

 (9) (8)[لا سححححححة]فإن صححححححا ت    ,ق رراهبا الصحححححححيآ عندي أن ةنظر  :وقال ا او لي
ت ْطر ف ةف  م  ححْ
 , مل مينعوا  ؛واجلد ان  (12)]اآلل [ابقية    (11)نعوا، وإن كاةل تححعثةم    ؛كا وات   (10)

 .(13)فإن هدموها الست نافها مل مينعوا
اوهذا منه يقتضحححذ جر ن الوجهن عن  هفي هو واكر ,د األصححححاب ق الرتميم أيضحححف

 

 (.لهناءق )و(: ) (1)
 أ(./241) (2)
 ق )و(: )ق(. (3)
 (.10/324(. والروضة )11/539وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (4)
 ق )و(: )أال(. (5)
 الروضة.وال   الشرح الكبري مل أجده ق القوسنما بن   (6)
 (.10/324 وضة الطالبن )  (. واةظر:11/539الشرح الكبري ) (7)
 (.ل اسةق )ط(: ) (8)
 (.1/737معجم ال غة العربية ا عاصرت )  اةظر: اْةد     الشيء: ب ي واةط س، اهب أثره. (9)
 .(7/43ا  تطرف: ا تارم واجملاو . اةظر: تك  ة ا عاملم العربية ) (10)
 (.88تف ري غريب ما ق الصحيحن )  اةظر: أصل الشعث التغري أبمر ما. (11)
 ق )ط(: )األواتل(, وا ثبل من )و(, وهو ا واف   ا اكره ا او لي. (12)
 (.14/323احلاوي ) (13)
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 .(2)عند الص آ ال جيوز إعالته (1)[راثلا]وجي  أبن ما كان  ,املت الن لنف ه
 ,واخلالف مفرع ع ذ الصحححححححححححححححيآ ق عحححد  وجوب إرفحححاء الع حححا ت :قحححال اإلمحححا 

 .(4)ي دم الي لت ق رطها ع ذ الصحيآتدم إعالدا مل  :ق نا (3)[إنف]
ومينعون   ,(5)وال مينعون من ضحرب الناقو  ق الكني حة إاا مل ي ح ع صحوته را جها

 .ومينعون من ضربه را جها قطعا ,منه إاا مسع صوته را جه ع ذ الصحيآ
ِ:خامتة

 (7)وهذ بالل اجلبل،  نوت من الباللتآ ع  هنا لذكر ما ف    (6)تعره بعض األصحححححححححاب 
 ع ذ (11)وأصححححححححححححححفهحححححان، ق عهحححححد ع ر (10)(9)نوالنع حححححان بن مقرّ  (8)فتحهحححححا سححححححححححححححعحححححد

 

 (.لائراق )و(: ) (1)
 (.14/323)  اةظر: احلاوي (2)
 ق )ط(: )وإن(. (3)
 (.18/51هناية ا ط ب ) (4)
 (.10/324(. والروضة )11/539عون منه. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي )نا عت د أهنم مي (5)
 (.11/539اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (6)
عبا ت عن عراق العجم وكرسحححححححححّيه أصحححححححححفهان الفاصحححححححححل بن عراق العرب وكرسحححححححححّيه بغدال, وإق يم   (7)

:  -احملق - ق ل .رراسحححان وكرسحححّيه ةي حححابو ، وبالل اجلبل ا شحححهو ت: أصحححبهان ومهذان والري وزجنان 
ممالك (. وم حالك األبصحا  ق 5/341وفيات األعيان )اةظر:  وأصحبهان ق إيران ك ا سحيف  قريبا.  

 (.27/407األمصا  )
أبو إسححححححاق, سحححححعد بن ايب وقاص, واسحححححم أيب وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرتحححححي   (8)

اليهري ) ضي   عنه(, كان سابع سبعة ق اإلسال , اس م بعد ستة, كان أمريا ع ذ الكوفة, مات 
ومخ حححححن, ومنهم من ق قصحححححره ابلعقي , وارت ف ق سحححححنة وفاته, ف نهم من قال: توق سحححححنة مخس  

 (.610, 608 -2/606قال: سنة  ان ومخ ن, وغري الك من األقوال. اةظر: االستيعاب )
النع ان بن م قرّ ن بن عائذ ا يين ) ضححي   عنه(, سححكن البصححرت، وحتول عنها إىل الكوفة, فتآ   (9)

ين. اةظر:  أصحححححححبهان, وكان أمري جيش ا  ححححححح  ن ق هناوةد, واسحححححححتشحححححححهد فيها سحححححححنة إملدى وعشحححححححر 
 (.6/257اإلصابة )و (. 5/323(. وأسد الغابة )4/1505االستيعاب )

 (.569( ا عا ف ل دينو ي )10)
افتتحل عنوت ق  تقع ملاليا ق إيران, وهي مدينة عظي ة مشححححححححهو ت من أعال  ا دن وأعياهنا, (11)

يب موسححححذ االتححححعري  ضححححي    أزمن ع ر بن اخلطاب  ضححححي   عنه سححححنة ثالخم وعشححححرين ع ذ يد 
.  (1/206معجم الب ححححدان )و  (.87(. والب ححححدان ل يعقويب )569ا عححححا ف ل ححححدينو ي )اةظر: عنححححه. 

 .  (160وأط س احلديث النبوي من الكتب الصحاح ال تة )
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 (5)وع رو بن العاص  ع ذ يد أيب موسذ  (4)وفا    (3)وبالل األهواز  ,(2)(1)يد أيب موسذ 
، ( 10)(9)  بن سححححححححعد بن أيب سححححححححرح ع ذ يد عبد  (8)وبالل ا غرب ،  (7)(6)وعتبة بن غيوان

 

,  كان وايل البصرت, ُث الكوفة  س بن س يم األتعري ) ضي   عنه(,أبو موسذ, عبد   بن قي  (1)
وقيل غري الك, و وى أبو موسححححححذ عن النّل صحححححح ذ امم ع يه وسححححححّ م، وعن اخل فاء األ بعة، وغريهم, 

توق مبكة سححححححححححنة اثنتن  ,  وى عنه أوالله: موسححححححححححذ، وإبراهيم، وأبو برلت، وأبو بكر، وامرأته, وغريهم
  -4/181(. اإلصححابة )3/364(. وأسححد الغابة )1764 -4/1762وأ بعن. اةظر: االسححتيعاب )

182.) 
 (.569( ا عا ف ل دينو ي )2)
انملية بن البصححححححرت وفا  , فتحل ع ذ يد ايب موسححححححذ االتححححححعري  ضححححححي   عنه ق زمن ع ر   (3)

 (.  152العبال ) ال  البالل واربا و  (.182ا عا ف ل دينو ي )اةظر:   ضي   عنه. 
ريجان  (4) والية واسحححححعة وإق يم ف حححححيآ، أول ملدولها من جهة العراق أّ جان ومن جهة كرمان ال حححححّ

ومن جهة سحححححححاملل لر ادند سحححححححرياف ومن جهة ال حححححححند مكران, يضحححححححم عشحححححححر كو ، منها: سحححححححابو  
 (.433(. الروه ا عطا  )4/221معجم الب دان )اةظر:  واصطخر وازلتري وأ جان وغريها. 

 , ع رو بن العاص بن وائل القرتحي ال حه ي ) ضحذ   عنه(, أسح م سحنة  ان قبل   أبو عبد  (5)
، وقيس بن أيب ملاز ، وأبو سح  ة بن عبد الرمحن, توق  الفتآ ب حتة أتحهر,  وى عنه ولداه: عبد امم

(. وأسحححححححد الغابة 1188, 1185 -3/1184ق مصحححححححر سحححححححنة ثالخم وأ بعن. اةظر: االسحححححححتيعاب )
 (.4/539(. واإلصابة )4/232)
  , من ال ححححححابقن األولن، وهاجر إىل احلبشححححححةا ازين ) ضححححححي   عنه(,  عتبة بن غيوان بن جابر  (6)

مات سححنة سححبع عشححرت.  ,تححهد بد ا وما بعدها، وواله ع ر ق الفتوح، فارتّط البصححرت، وفتآ فتوملا
 .(4/364واإلصابة ) (.1027 -4/1026اةظر: االستيعاب )

 (, إال أةه اكر عث ان بن أىب العاص بدل ع رو بن العاص.569( ا عا ف ل دينو ي )7)
هي البالل الواقعحة ق طحال إفريقيحة ق غريب مصححححححححححححححر وهي ليبيحا وتوةس واجليائر ومراكش ومم كحة   (8)

ا غرب اليو  اجليء الواقع ق أقصححذ بالل ا غرب ق غريب اجليائر وحيدها البحر ا توسححط طاال واحمليط  
 (.648 -2/647ا عجم الوسيط )اةظر:  األط  ي غراب. 

 ال حححححححرح بن احلا خم القرتحححححححي العامري ) ضحححححححي   عنه(, واله عث ان عبد   بن سحححححححعد بن أيب (9)
مصحر ق سحنة مخس وعشحرين، وفتآ ع ذ يديه إفريقية سحنة سحبع وعشحرين, توق بع حقالن سحنة سحل 

 (.920 -3/918أو سبع وثالثن. اةظر: االستيعاب )
 (.570( ا عا ف ل دينو ي )10)
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ا  يمةو  قح ْي ح 
 (5)(ع ذ يد)  (4)وجرجان،  (3)بعد أن ملاصحرها ت حع سحنن  (2)ع ذ يد معاوية  (1)

 .(8)(7)ق عهد س ي ان بن عبد ا  ك  (6)يييد بن ا ه ب

 

تعّد ق أع ال ف  حطن, افتتحها معاوية  ضحي    البحر,مدينة كبريت عظي ة ابلشحا  ع ذ سحاملل  (1)
(.  4/421معجم الب ححدان ل ح وي )اةظر:   عنححه ق رالفححة ع ر بن اخلطححاب  ضححححححححححححححي   عنححه. 

 (.486والروه ا عطا  )
ويحة بن أيب أبو عبحدالرمحن, معحاويحة بن صححححححححححححححخر بن ملرب بن أميحة القرتححححححححححححححي األموي, وهو معحا (2)

سححححححححفيان ) ضححححححححي   عنه ا(، أسحححححححح م هو وأبوه وأروه يييد وأمه هند ق الفتآ,  وى عنه ةاعة من 
, ومن التابعن: أبو سحححححححح  ة، وعروت، وسححححححححامل، ، واخلد ي، وأبو الد لاء وغريهمالصحححححححححابة: ابن عبا 

 (.5/201(. وأسد الغابة )3/1416وتوق سنة ستن. اةظر: االستيعاب ), وغريهم
 (, وةقل فيه عن غريه اهنا ملوصرت حنوا من سبع سنن.143فتوح الب دان ل بالا  ي ) (3)
مدينة عظي ة مشححححححهو ت بقرب ط سححححححتان, ع ذ هنر الدي م. أفتتحها سححححححعيد بن عث ان ق والية  (4)

معاوية  ضححححححححي   عنه، ُث اةغ قل وا تّد أه ها عن اإلسححححححححال  ملىت افتتحها يييد بن ا هّ ب ق والية 
 (.348(. وال  البالل واربا  العبال )92الب دان ل يعقويب )اةظر:   ي ان بن عبد ا  ك. س
 ليس ق الن ختن. القوسنما بن   (5)
( أبو رالد, يييد بن ا ه ب األزلي, ولد سحححححححنة ثالخم ومخ حححححححن, ويل ا شحححححححرق بعد أبيه، ُث ويل 6)

سححححري اةظر:  وق تل سححححنة اثنتن ومائة.   ال ححححبيعي. وى عنه: ابنه؛ عبد الرمحن، وأبو إسحححححاق , البصححححرت
 .(4/506(, )4/503) أعال  النبالء ل ذهل

, ( أبو أيوب, س ي ان بن عبد ا  ك بن مروان األموي, بويع بعد أريه الوليد سنة سل وت عن7)
جهي جيوتحححه مع أريه م ححح  ة برا ولرا  نازلة الق حححطنطينية، فحاصحححرها مدت ملىت صحححاحلوا ع ذ بناء  

 .(113 -/5)سري أعال  النبالء ل ذهل اةظر:  م جدها, توق سنة ت ع وت عن. 
 (.9/193( البداية والنهاية البن كثري )8)
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بذل أه ها اجليية له  ؛(6)(5)[وأ يْح  ة]  ,(4)(3)وجند  ,(2)(1)أ ه هجر  ؛ومما فتآ صححح حا
 ,( 10)(9)ولمشححححح  فتحها رالد،  (8)وبيل ا قد  فتحه ع ر،  (7)(ع يه الصحححححالت وال حححححال )

إىل بالل مرو   (12)ومنها بالل رراسحححححححان،  (11)نوتصححححححح حفا وأ ضحححححححها ع  ومدن الشحححححححا  فتحل 
 

مدينة كبريت قاعدت بالل البحرين, فتحل ق أ   النل، صححححححححح ذ   ع يه وسححححححححح م، قيل ق سحححححححححنة   (1)
(.  280  البالل وأربا  العبال )الاةظر:   ان، وقيل ق سححححنة عشححححر، ع ذ يد العالء بن احلضححححرمي. 

 (.5/393معجم الب دان )
 (.1/202( الطبقات الك ى البن سعد )2)
أصحححححححححححقاع جند ا عروفة ق أ منا: الر ه وما ملودا، والقصحححححححححححيم، وسحححححححححححدير، واألفالج والي امة،  (3)

اةظر:  والوتحححم، وملائل، والقدماء قد يعّدون ما كان ع ذ م حححافة مائة كيل من تحححرقي ا دينة؛ جندا. 
 (.286ا عامل األثريت ق ال نة وال ريت )

ف  ا  جع  سحول   صح ذ   ع يه وسح م  (: "312( قال ابن اسححاق ق كتاب ال حري وا غازي )4)
من غيوت ال ححححححححححححححوي ؛ أقحا  اب حدينحة اا احلجحة واحملر ، أو قريبحاف منحه, ُث غيا جنحداف يريحد بين غطفحان, وهي 

.  اةتهذ . "غيوت اي أمر، ففقا  بنجد صحححححححفراف ك ه، أو قريباف من الك، ُث  جع إىل ا دينة ومل ي   كيداف 
عن ابن ع ر  ضححححي   عنه أن  سححححول   صحححح ذ   ع يه وسحححح م بعث ى البخا ي ق صحححححيحه و و  

سححححححرية فيها عبد   بن ع ر قبل جند, فغن وا إبال كثريت, فكاةل سححححححهامهم اثين عشححححححر بعريا أو أملد  
كتحاب: فره اخل س, ابب: ومن الحدليحل ع ذ أن اخل س لنوائحب    .عشححححححححححححححر بعريا, وةف وا بعريا بعريا

 .3134يث: (  قم احلد 564ا    ن )
 ق )و(: )وأبدله(. (5)
مدينة ع ذ سحححححاملل لر الق ي  مما ي ي الشحححححا ، وقيل: هي ارر احلجاز وأول الشحححححا , صحححححاحلهم   (6)

 (.1/292معجم الب دان )اةظر:  النل ص ذ   ع يه وس م ع ذ اجليية ق غيوت تبوك.  
. وصحححيآ 1481(  قم احلديث: 261ابب: ررص الت ر ) ( صحححيآ البخا ي، كتاب: اليكات,7)

(  قم احلديث: 4/1785م حح م، كتاب: الفضححائل، ابب: ق معجيات النل صحح ذ   ع يه وسحح م )
1392. 

 (.7/64البداية والنهاية البن كثري ). ( فتآ بيل ا قد  ع ذ يدي ع ر بن اخلطاب8)
) ضححححي   عنه(, أسحححح م ق سححححنة سححححبع بعد ري ،  رالد بن الوليد بن ا غريت القرتححححي ا خيومي (9)

وقيل قب ها، واّله أبو بكر ملرب فا   والّرو  ففثر فيهم أتثريا تحححححديدا وفتآ لمشححححح , واسحححححتخ فه أبو  
ا , توق ل ص سححنة إملدى وعشححرين. اةظر: االسححتيعاب ) (. وأسححد 230 -2/427بكر ع ذ الشححّ

 (.216 -2/215(. واإلصابة )2/140الغابة )
 .(2/111 ي  لمش  البن ع اكر )( ات10)
 (.569( ا عا ف ل دينو ي )11)
ومن اجلنوب بعض ملدول رراسححححححححان وق ححححححححم من مفازت كركس   حتدها من الشححححححححرق بالل ادند, (12)

كوه, ومن الغرب ةواملي جرجان وملدول الغو ؛ ومن الشحح ال هنر جيحون, وهي بالل واسححعة, ومن 
. , ورراسحححححان ملاليا تقع ق أقصحححححذ طال تحححححرق إيران مدهنا: خبا ى وةي حححححابو  وة حححححا وطو  وروا ز 

. وأط س (224, 82(. والروه ا عطا  )115 -114ملدول العامل من ا شرق إىل ا غرب )اةظر:  
 .(160احلديث النبوي من الكتب الصحاح ال تة )
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فتآ  (5)هحاءومحا و ا،  (4)(3)ق رالفحة عث حان (2)  بن عحامر فتححل ع ذ يحد عبحد (1)الروا
ع ذ يحد  (10)ىوخبحا   (9)بعحدهحا مسرقنحد (8)وفتآ،  (7) عحاويحة  (6)د بن عث حانيح ع ذ يحد سححححححححححححححع

 

  . وهي مدينة ق رراسححححححححان قريبة من مرو الشححححححححاهجان بينه ا مخ ححححححححة أ  ، وهي ع ذ هنر عظيم (1)
(. والروه  5/112معجم الب حدان ل ح وي )اةظر: ق حل: وقحد تقحد  قريبحا أن رراسححححححححححححححان ق إيران. 

 (.533ا عطا  )
عبد   بن عامر بن كريي بن  بيعة القرتحححححححي العبشححححححح ي ) ضحححححححي   عنه(, افتتآ أطراف فا     (2)

ك ها، وعامة رراسان وأصبهان ومل وان وكرمان،, واله عث ان بن عفان ع ذ البصرت وفا   ق سنة  
(.  933, 3/931ت حححع وعشحححرين, توق سحححنة سحححبع, وقيل: سحححنة  ان ومخ حححن. اةظر: االسحححتيعاب )

 (.3/289وأسد الغابة )
، وأبو ع ر, عث ان بن عفان بن أيب العاص بن أمية القرتي األموي  (3) أمري ا ؤمنن، أبو عبد امم

وقتل  ) ضحححححذ   عنه(. ولد ق ال حححححنة ال حححححالسحححححة بعد الفيل, بويع له ابخلالفة سحححححنة أ بع وعشحححححرين, 
(. واإلصححححححححححححححابحة 1044, 1038 -3/1037. اةظر: االسححححححححححححححتيعحاب )اب حدينحة سححححححححححححححنحة مخس وثالثن

(4/377.) 
 (.568( ا عا ف ل دينو ي )4)
مسرقند، وكّش، وة ححححححف، وخبا ى, افتتآ ع ذ يدي سححححححعيد بن عث ان بن عفان ق زمن معاوية  (5)

ا عا ف  اةظر:   ضحي   عنه صح حا, وبعد الك ع ذ يدي ا ه ب بن أىب صحفرت، وقتيبة بن م ح م. 
 (.568ل دينو ي )

غيا  , . وأمه فاط ة بنل الوليد بن عبد طساالمويسعيد بن عث ان بن عفان أبو عبدالرمحن, (  6)
رراسححححححان، فو ل ةي ححححححابو  ق ع ححححححكر، منهم ةاعة من الصحححححححابة والتابعن، ُث ررج منها إىل مرو، 

(. وسحححححححححري أعال  النبالء  5/116الطبقات الك ى )اةظر:  ومنها إىل جيحون، وفتآ خبا ى ومسرقند. 
(3/442.) 
 (.568( ا عا ف ل دينو ي )7)
 ب(./241) (8)
من أجحل الب حدان وأعظ هحا قحد ا, اةغ قحل مسرقنحد بعحد أن افتتححل مرا ا   محدينحة من رراسححححححححححححححان, (9)

الب حدان ل يعقويب  اةظر: حل لهحاقينهحا وم وكهحا. ا نعتهحا, افتتححل ق أ   الوليحد بن عبحد ا  حك وصححححححححححححححح 
 (.  322الروه ا عطا  )و  (.124)
فتحل صحححح حا ع ذ يد سححححعيد بن عث ان بن عفان ق  من أعظم مدن ما و اء النهر وأجّ ها, (10)

زمن معاوية  ضحححححي   عنه, ُث اةتقضحححححل وامتنعل, ففتحل عنوت ق أ   الوليد بن عبد ا  ك سحححححنة  
(.  1/355(, )1/353معجم الب حدان ل ح وي )اةظر:  سححححححححححححححبع و حاةن ع ذ يحد قتيبحة بن م حححححححححححححح م. 

 (.83(. والروه ا عطا  )568وا عا ف ل دينو ي )
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 (5)[سعيد]فتحها    (4)انتس  وكذا ط  ,والذي فتآ ق رالفة عث ان،  (3)(2)وقتيبة  (1)ا ه ب
 .(7)(6)بن العاص

 

عا  الفتآ, وقيل: بل الك أبوه, قيل: توق   ا ه ب بن أيب صححححححححححححفرت األزلي, ولد  ( أبو سححححححححححححعيد,1)
  -4/383) سححححححححححححححري أعال  النبالء ل حذهلاةظر: ا ه حب غحاز ، مبرو الروا، ق سححححححححححححححنحة اثنتن و حاةن. 

385). 
قتيبة بن م  م بن ع رو الباه ي, فتآ روا ز ، وخبا ى، ومسرقند، وكاةوا قد   ( أبو ملفص,2)

  ويل رراسان عشر سنن.  ةقضوا وا تدوا، ُث إةه افتتآ فرغاةة، وبالل الرتك ق سنة مخس وت عن.
سري أعال  اةظر:  ق تل سنة سل وت عن.    وله  واية عن: ع ران بن ملصن، وأيب سعيد اخلد ي.,

 .(4/410)  النبالء ل ذهل
 (.6/425, )(6/325( ات ي  الط ي، )3)
معجم الب دان اةظر:  وهي ب دان واسحححححعة كثريت يشححححح  ها هذا االسحححححم, وهي من بالل رراسحححححان.  (4)

 (.383(. والروه ا عطا  )4/13ل ح وي )
  دينو ي.ل(, وا ثبل من ا عا ف سعد ق الن ختن: ) (5)
ولد عا  ) ضي   عنه(.    سعيد بن العاص القرتي األمويسعيد بن العاص بن  ,  أبو عث ان   (6)

, ويل الكوفة ق زمن عث ان, ُث ا دينة ق ويقال إةه افتتآ أيضا جرجان ق زمن عث ان , ادجرت
 -2/621االستيعاب )اةظر:    ., وغريمهاسامل بن عبد   بن ع ر، وعروت   وى عنهزمن معاوية,  

 (. 3/90(. واإلصابة )2/481وأسد الغابة )  .(623
 .(2/622. واالستيعاب )(568( ا عا ف ل دينو ي )7)
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ِ:فروِع
وإلا هو  ,اجملو  ل حححححل أ ى فيه أمرفا يوجب ا نع  (2)(1)انوو : قال اإلما  :األول

 .(5)وليس كالكنائس والبيع اليت تتع   ابلشعا ،  وبيوت جيت ع فيها اجملو   ,(4)(3)[طوّ حم]
ال  وهسحححححححح ل الشححححححححي  ابن الصححححححححالح عن كني ححححححححة هد  أه ها بعضححححححححها وجدل:  الثاين

أبهنم إن زالوه ع ا كان :  ففجاب  ؟هل تنقض ,بل ط بفا ل تج ل واإلملكا ،  سححححححتهدامهال
فإةه لو ةقض   ,مل تنقض  ؛اعالوه إىل ما كان ملن كان جديدأوإن  ،  قضل الي لتة    ؛ع يه

 .(8)(7)[لقي ]وهذا  ,دتهج   (6)[ملن]لكان دم أن يبنوه ك ا كان أوالف 
 ,ال جيوز ل   حح م الدرول إىل الكني ححة إال لاهنم :قال الشححي  عي الدين: الثالث]

  (10)(9)[.ألهنم يكرهون لروله إليها

 

 .(10/6796) طس الع و   اةظر: .اجملو مق ت  (1)
ةقال عن اإلما .   (: )انقو (,10/324(. والروضححححححححححة )11/540ق الشححححححححححرح الكبري ل رافعي ) (2)

 وا ثبل من هناية ا ط ب. واةظر تع ي  حمق  هناية ا ط ب ع ذ هذا.
 (, وا ثبل من )و(, وهو ا واف   ا اكره اإلما .خموطق )ط(: ) (3)
 (.3/1121) الصحاح اتج ال غة  اةظر: ب  ملوله ملائ طاف. (4)
 ."أل ن الكفا ...تتع   بشعا  "(, وزال:  18/52هناية ا ط ب ) (5)
 ق )و(: )ملر(. (6)
 .ابن الصالحق )ط(: )وثي (, وا ثبل من )و(, وهو ا واف   ا اكره  (7)
 .(2/468)فتاوي ابن الصالح  (8)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )و(. (9)
 (.2/132قواعد األملكا  ق مصاحل األان  ) (10)



 

 

 

419 

 

 اجلواهر البحرية

 .(1)تركِ طاولةِالبن ان:ِالواجبِالثاينِعل هم
ومن ، جرياهنم من ا  حححححححححححححح  ن بنيحانفي نع أهحل الحذمحة من إطحالحة بنحاء لو هم ع ذ 

وال مينع ، غاية االخنفاهق أو  الدتسحواء  كان بناء ا  ح م مع  ,(2)م حاواته ع ذ الصححيآ
وفيححه وجححه أةححه مينع من إطححالححة  ,(3)من إطححالححة بنححائححه ع ذ بنححاء غري جرياةححه من ا  حححححححححححححح  ن

 .ع ذ بناء أملد من ا    ن ق ت ك الب دت (4)[بنياةه]
 .(5)فال ي قط برضاه، وا نع من الك مل  الشرع ال اجلا 

قحححال ؛ ح حححةمبمنفرلين أو  ا  حححححححححححححح  نولو كحححاةوا ق طرف الب حححد وال جحححا  دم من 
 .(7)(6)وهو الصحيآ ,ال مينعون من إعالء بنائهم: الصيدالين

 .(8)وأط   بعضهم ا نع وال وجه له: قال اإلما 
جياو هم  (9)[ال]هل مينعون ةيعهم أن يع وا أببنيتهم ع ذ أبنية من :  وقال ا او لي

منعهم من اإلطالة ع ذ  يوهو يقتضح ،  (10)فيه الوجهان ا تقدمان؟ من ا  ح  ن ق ا صحر
 .أقصر بناء ق الب د خبالف ما قاله اإلما 

و جاو هم أهل م ٍة أررى من الكفا  كاليهول مع النصححححححححححا ى ل: وع ذ الوجه األول
والثاين: مينعون من . ه ع ذ بناء بعضءبعضححححححححححهم بنا يأن يع  أةه جيوز   :أملدمها  ,فوجهان

ْواناألتع ية أهل م ة ع ذ   .البناء ك ه قهذا   ,وال مينعون من ا  اوات ررى إاا اْستح ْعد 
نقض منهححا مححا ع ححل بححه يمل  ؛غريهأو  اليححة البنححاء اببتيححاعأمححا لو م ححك الححذمي لا فا عحح 

 

 (.7/82(. والوسيط )4/218اةظر: األ  ) (1)
 (.10/325(. والروضة )11/541وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (2)
 (.10/324(. والروضة )11/540وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (3)
 ق )و(: )بنائه(. (4)
 (.10/324(. والروضة )11/541اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (5)
 (.18/53هناية ا ط ب ) (6)
 (.10/325(. والروضة )11/541عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي )وهو ا  (7)
 .(18/53)هناية ا ط ب  (8)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )و(. (9)
 .(14/324)احلاوي ل  او لي  (10)
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وكححذا احلكم لو كححاةوا بنوهححا عححاليححةف قبححل الع م، لكن مينعون ق  ,(1)ع ذ لو  ا  حححححححححححححح  ن
مر ؤ وال ي , عوا سحححححطحها إال بعد حتجريهالصحححححو تن من اإلتحححححراف ع ذ ا  ححححح  ن وأن يط

ومينع صحححححححبياهنم من اإلتحححححححراف ع ذ :  قال ا او لي,  همتبتحجري أسحححححححطح  (2)[نو ا  ححححححح  ]
 .(4)(3)(ع ذ ا    ن)صبيان ا    ن من اإلتراف  وإن مل لنع، ا    ن

واقتصحححر -أملدمها  ,إعالدا ك ا كاةل فطريقان  (5)ولو اهندمل الدا  العالية فف الوا
أن : والثاين  .(6)وق ا  حححححححاوات الوجهان ,أهنم مينعون من الع و :-ع يه ةاعة منهم الرافعي

 .نقض العايليإاا م كوا لا فا عاليةف  :وقيل، ق منعهم الوجهن ق إعالت الكني ة
 .(8)(7)إعا تٍ أو  وال مينعون من س ك  لاٍ  عاليٍة لجا تٍ : قال ابن أىب عصرون

إةححه  :وقيححل ,(9)وا نع من تع يححة بنححائهم ملتم  ع ذ الصحححححححححححححححيآ الححذي أو له اجل هو 
 .الأو  شرتطه ع يهمةبن أن  (10)[ع يهم]وال فرق ق إجياب الك  .ألب 

 .(11)الك من األملكا  ا تع قة ابلشرط لون العقد: ا او ليقال و 
مل يؤرر هدمه  ؛ولو  فع بناءه ع ذ بناء جا ه ا  ححححح م فف ال ا  ححححح م  فع بناءه ليع وه

لا ه ع ذ لا  الحذمي فهحل ي ححححححححححححححقط مل    فع ا  حححححححححححححح م ف و أترر ومل ينقض ملىت، لحذلحك 
 .(13)أةه ي قط (12)[والظاهر]: الدين ابن الصالح يقال الشي  تق ؟النقض بذلك 

 

 (.10/325(. والروضة )11/541اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (1)
 (.ا    نق )و(: ) (2)
 مل أجده ق احلاوي. القوسنما بن   (3)
 (.14/325احلاوي ) (4)
 أ(./242) (5)
 (.10/325 وضة الطالبن )(. واةظر:  11/541الشرح الكبري ) (6)
 (.31التعريفات الفقهية )  اةظر: اإلعا ت: هي مت يك ا نافع بغري عوه مايل. (7)
 فيه اكر اإلجا ت, ومل أجد اكر اإلعا ت. (,804االةتصا  ) (8)
 (.10/325(. والروضة )11/541وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (9)
 (.عنهمق )ط(: ) (10)
 (.14/318احلاوي ) (11)
 (.الظاهرق )و(: ) (12)
  أسحححححححححححححح  ا طحححالحححب(. و 9/422. واةظر: النجم الوهحححاج )(2/467)فتحححاوي ابن الصححححححححححححححالح  (13)
 .(6/79(. ومغين احملتاج )4/220)
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ِ:فرِع
عه من م ححححححح ٍم فهل يصحححححححآ وي حححححححقط مل  اه فحكم احلاكم بنقضحححححححه فبءلو ع ذ بنا

 ؟(1)النقض
ور رمجهحا بعض فقهحاء العصححححححححححححححر ع ذ   ,وقعحل هحذه ا  حححححححححححححححفلحة ومل ةظفر فيهحا بنقحلٍ 

عري
 
ففنم كال  ,الوجهن في ا إاا ابع ا  حححححتعري ما بناه ع ذ األ ه ا  حححححتعا ت بعد  جوع ا 

عري،  وليس بواضحححآ، منه ا م حححتح  اإلزالة
 
وهو صححححيآ  ,وةظريه ما إاا ابعه هناك من ا 

صحندوق وةصحفه را جه وررجه بعضحهم ع ذ اخلالف في ا إاا ابتاع ثوابف ةصحفه ق ، قطعفا
ُيرج ع ذ ما إاا : وقيل، بيع الغائب  ةوق صحححححححته رالف ع ذ القول بصححححححح,  وتححححححاهده

؟  القطع  يالي ع هل جيب ع ذ ا شححرت  يشححرط القطع ُث ابع األ ه من م شححرت  عفا بز ابع  
 .فيه وجهان

 

 (.4/220(. وأس  ا طالب )9/422اةظر: النجم الوهاج ) (1)
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 .ال :وقيل ,(1)مينعونِ نِالتجملِبركوبِا  لِعلىِالذهب:ِالثالث
وال مينعون من  ,اخل ححححححي ححححححة (3)يناال مينعون من ال ا: (2)[حم د]وقال الشححححححي  أبو  

 .(5)وإن كاةل ةفي ة (4)[ر   احل  ] كوب 
 وللثها .ةعم:  ولةيه ا  .(6)ال:  -واقتصححححححححححر ع يه كثريون-أظهرها   ,وق البغال أوجه

نعون أهنم :(7)[حم د]الشي  أبو  هقال  .(8)من النفي ة لون اخل ي ة مي 
ا  (11)كفبل ابأل   ,(10)ابل حححححححروج  (9)]ليس دم  كوبه[  ؛وما دم  كوبه ليث  ,عرضحححححححف

 .وظهره من اجلاةب اآلرر ,من جاةب (12)[ جاله]تكون 
 .(14)(13)[استواء]دم الركوب ع ذ : وقال أبو ملامد

أو  ,وحي حححن أن يتوسحححط فيفرق بن أن يركبه إىل م حححافٍة قريبٍة ق الب د: قال الرافعي
ا ابحلضحححححر  ,إىل م حححححافٍة تحححححاسحححححعةٍ  من   (16)(15)[  ك بح ه مْ ]كون  تو ،  وختصحححححيص الركوب عرضحححححف

 

 (.10/325(. والروضة )11/541وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (1)
 (.ملامد (: )ق )ط (2)
 .(1/42من اخليل. اةظر: ا غرب ق ترتيب ا عرب ) الرت ْك ي  ةع براون, وهو   (3)
 (.احل ريق )و(: ) (4)
 (.17/60مل أجده, وقد ةق ه عنه ابن الرفعة ق كفاية النبيه ) (5)
 (.10/325(. والروضة )11/542أي: ال منع. وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (6)
 (.ملامد ق )ط(: ) (7)
ال وقال الشححححححححححي  أبو حم د "( مليث قال: 7/82ق الوسححححححححححيط ) الغيايلوقد ةق ه عنه   مل أجده, (8)

 ."مينع... ومينع من البغال الغر
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )ط(. (9)
 (.2/297ل ان العرب )  :ال روج ةع سرج, وهو  ملل الدابة. اةظر (10)
ل ححححححان العرب اةظر:  من ا راكب: تححححححبه الّرملال واألقتاب, واجل ع أ ك ف.  اإل كاف  واأل كاف (11)
(9/8.) 
 ق )ط(: ) ج يه(, وق )و(: ) ج ه(, ولعل الصحيآ ما أثبتناه. (12)
 (.االستواءق )ط(: ) (13)
 (.10/325 وضة الطالبن )(. و 11/542الشرح الكبري ) (14)
 (. كوهبمق )ط(: ) (15)
(16) . ل  ؛ كححالغ ْرز  من  الرمملححْ رْج  القححامو   و  (.5/364العن ) اةظر: ةع   كححاب. والركححاب من ال ححححححححححححححم

 (.  91احمليط )
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 .(1)اخلشب لون احلديد
 .(2)وعن ابن أيب هريرت أةه ال ملجر ع يهم فيه

 .م تحبوقيل إةه ، (4)(3)وهذا األلب م تح  ع ذ الصحيآ
 .(5)وق وجوبه ابلشرط وجهان، ال جيب الك ابلعقد: وقال ا او لي

 :وإن ق نحا،  وا ومل ينقض عهحدهمي ع ؛ال جيحب بحه فشححححححححححححححرطحه ع يهم فرتكوه :فحإن ق نحا
ويظهر أن ن  هححذا ق ، جيححب بححه فشححححححححححححححرط ع يهم فخححالفوه ففي اةتقححاه عهححدهم قوالن

 .إطالة البنيان
 .(7)الفضةالذهب و  (6)موجل    ,ابل يوفمن التق د  ومينعون
الن ححححححححاء والصححححححححبيان فال ي يمون وأما   ,(8)[الرجال]هذا ك ه ق  كوب :  ابن كجقال 

 .(9)غا  ك ا ال ت ضرب ع يهم اجلييةالصم 

 

 (.10/325 وضة الطالبن ). و (1519احملر  )  :واةظر. (11/542الشرح الكبري ) (1)
 .(11/542الشرح الكبري ) (2)
 ب(./242) (3)
 (.8/101وهناية احملتاج )(. 9/298اةظر: حتفة احملتاج ) (4)
 (.14/318احلاوي ) (5)
جل  م: ةع جلا , جلا  الدابة, وال جا  احلديدت ق فم الفر  ُث مسوها مع ما يتصل هبا من سيو     (6)

 (.2/816(. وا عجم الوسيط )6/183والة جلاما. اةظر: العن )
 (.10/325(. والروضة )11/542اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (7)
 (.اخليلق )ط(: ) (8)
 (.10/325 وضة الطالبن ) (9)
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ِ.التَّم  ُّز:ِالواجبِالراب 
يي بعض ال  ؛(1)فع يهم أن يت ييوا عن ا  ح  ن ب بس الغيا  اهرت ظاب الثيوهو أن مي 

اُيح ُييطون ع يهحا ررقحةف أو  ،ص هبمتمن الع حامحة وغريهحا ب وٍن ُي ا لوهنح  وتكون  ,الف لوهنح 
 .(2)ع ذ الكتف لون الذيل

اخلياطة ع ذ موضححححححع ال  :والشححححححرط  ,تص الك ابلكتفُيويشححححححبه أال : قال الرافعي
واألوىل ابليهول األصحححححححححححفر ومساه   ,كاخلياطة  ؛والقاء منديل وحنوه ع ذ الكتف: قال  .يعتال
وابجملو  ،  (4)ويقال له الرمالي، (3)[اأْل ْكه ب  ]أو   وابلنصحححححححا ى األز ق ,الع ححححححح ي  :ةاعة

ا بشحححححد اليان ، وال يتعن تحححححيء  من األلوان، األمحرأو   األسحححححول  (5)ويؤرذ النصحححححا ى أيضحححححف
 ذواكتف، وا نديل وحنومها  (7)نطقةوليس دم إبداله اب   ،  أوسححححححححححححححاطهم را ج الثياب  (6)[ق]

 (9)اجملو  القالةسأو    وإاا لبس النصحححححححححا ى  .(8)[وعك حححححححححه]،  بعضحححححححححهم ابلغيا  عن اليان 
قو  مقححححامهححححا  تو ، مييوهححححا عن قالةس ا  حححححححححححححح  ن ابخل ر ق ع ذ ال ون الححححذي يقر  معهم

 .(11)م ق  أسها   والع   ,(10)الذؤابة
بشحححححرط أال يقع ق   ,إىل أضحححححيقها  (12)[وا أ جل] ؛وإاا مشحححححوا مع ا  ححححح  ن ق الطرق

 

(. واتج 349ا غرب ق ترتيب ا عرب )  :أهل الذمة, يشححححده ع ذ وسححححطه. اةظر الغيا : عالمة (1)
 .(2/668(. وا عجم الوسيط )335(. ومعجم لغة الفقهاء )13/289العرو  )

(. واإلقنحححاع  14/326(. واحلحححاوي )12/278(. والبيحححان ل ع راين )3/312اةظر: ا هحححذب ) (2)
 (.13/373(. ولر ا ذهب )180ل  او لي )

 .(10/326واةظر: الروضة ) ,ق )و(: )األكهف( (3)
 .(4/154اةظر: ترح مشكل الوسيط ) .لون غري رالص مائل إىل احل رت :األ ْكه ب (4)
 (.1/403ا عجم الوسيط )  اةظر: مليا  يشده النصراين ع ذ وسطه. (5)
 ق )و(: )وق(. (6)
 (.10/6643طس الع و  ل ح ريي الي ين )  اةظر: اليت يشد هبا الرجل وسطه. (7)
 ق )و(: )وغريه(. (8)
 (.16/393اتج العرو  )  اةظر: ت بس ق الرأ ، معروف. (9)
 .(1/211)ا صباح ا نري   اةظر: طرف الع امة. (10)
 (.10/326 وضة الطالبن ). و (1520احملر  )  :واةظر(. 11/543الشرح الكبري ) (11)
 ق )و(: )اجلوال(. (12)
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 .(2)(1)[جدا ]وهدت وال يصدمه 
 .(4)اجملالس لون صدو ها (3)[أرر ت ]ب ون إاا اجت عوا معهم ق وحي  

ا معهم ف يكن ع يهم  ق أعنحححاقهم رواتيم من  أو  (5)[جالجحححل]وإاا لر وا مححححامحححف
 .(7)ليت ييوا ,(6)قاللت من روصأو  ,ال من اهب وال فضة ,ملديدأو  حنا أو   صاص

ق أعناقهم ليت ييوا أو   يؤرذون بشححححححد رواتيم الرصححححححاص ق أيديهم:  وقال ا او لي
وهو يقتضذ ،  (9)قريب  منه  وكال  صاملب ا هذب ،  (8)ق احل ا  ولي عرفوا إاا و جدوا موتذ

 .وإن مل يدر وا احل ا  بذلك  واأن يؤرذ
ويرسححححح ه  (10)ق تحححححعرهوأال يفر   ,انصحححححيته يأ مر جب ؛ا كان ع ذ  أ  أملدهم تحححححعروإا
 .(12)فع ه األتراف واألجنالتوظفائر ك ا  (11)اوائب

أو   ,النواصحي   ولو اقتصحر ع ذ أملد األمرين ق أبداهنم إما جر تحعو :  قال ا او لي
 .(14)(13)وإن كان اجل ع أوىل ذكف  ؛رواتيم الرصاص

 .أ ررج منه ؛وإاا لرل احل ا  بغري عالمة

 

 (.جداق )ط(: ) (1)
 .(10/325(. والروضة )11/542اةظر: الشرح الكبري ) (2)
 (.ارر اببق )ط(: ) (3)
 (.326 -10/325(. والروضة )11/542اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (4)
 .(10/326وا ثبل من )و( ومن اجمل وع ل نووي ) ,(: )رالرل(طق ) (5)
 (.3/1038الصحاح اتج ال غة وصحاح العربية ل جواهري )  اةظر: .و ق النخل (6)
 (.10/326(. والروضة )11/543اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (7)
 (.14/327احلاوي ) (8)
 (.3/313ا هذب ) (9)
ْعر , وا فرق: مكان مفرق الشحححححححعر من اجلبن إىل لائرت وسحححححححط الرأ . (10) : فح ْرق  الشحححححححم   اةظر:  اْلف ْرق 

 (.2/153(. ومشا ق األةوا  )4/493مقاييس ال غة )
 (.1/380ل ان العرب )  اةظر: الذ ؤ اب ة : ت ع ر  م ْضف و  . (11)
 (.10/326)(. والروضة 11/543اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (12)
 (.14/327احلاوي ) (13)
 أ(./243) (14)
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 .اليان  (2)[وتد] ,(1)ا  ق أظهر الوجهنيوتؤرذ الن اء ب بس الغ
 .كالرجل  (3)ويكون فوق الثياب : وقال الشي  أبو ملامد

 .(6)[حتتها]: (5)والرو ين (4)وقال البغوي
 .(7)والبد منه: قال النووي .وأتا  بعضهم إىل ظهو  تيء منه

 .(8)أمحرأو  وإاا ررجل إملداهن خبٍف ف يكن أملدمها أسول واآلرر أبيض
 :ويوافقحه قول ا حاو لي ،  (9)ختيط ا رأت ع ذ ثيحاهبحا عالمحة متيي هبحا: وقحال القحاضححححححححححححححي

[وال يح تحعحره  ,(10)(محن تح حبحس الحغحيحححححححا  ق اخلح حححححححا  الحظحححححححاهحر يحؤرحححححححذ) ذ يحف   (11) ]لح تح ححححححححْ
نعن ,(12)تعو هن  .(13)احل ا  لون منازدنق  والذوائب من الفرق ومي 

رالف ينبين ع ذ جواز  ؛ا  حححححححححححححح  حات وق إليامهن الغيحا  ق احل حا  إاا لر ن مع 
 :فححإن ق نححا، (15)ا نع :البغوي (14)[قححالححه]أظهرمهححا ع ذ مححا  ,وفيححه وجهححان، لرودن معهن

 

 (.10/326(. والروضة )11/543وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (1)
 ق )و(: )فيشد(. (2)
 (.10/327 وضة الطالبن ) (3)
 (.7/508التهذيب ) (4)
فيؤرذون ب بس الغيا  ق ففما ة ححححححححححاء أهل الذمة، ": (13/374)قال الرو ين ق لر ا ذهب  (5)

اخل ا  الظاهر الذي يشحححححححاهد، وي ب حححححححوا رفن من لوةن أملدمها: أسحححححححول، واآلرر: أمحر أو أبيض، 
ليت يي ة ححححائهم عن ة ححححاء ا  حححح  ن، ويؤرذوا بشححححد اليان  لون اخل ا ، ل ال تصححححفها بثياهبا بعد أن  

 ."يكون ظاهرا
 ق الن ختن: )حتقها(. (6)
 (.10/326 وضة الطالبن ) (7)
 (.10/327(. والروضة )11/544اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (8)
 (.17/58كفاية النبيه )  (9)
 مل أجده ق احلاوي. القوسنما بن   (10)
 ق الن ختن: )حلذف(, وا ثبل من احلاوي. (11)
وت حححححححويته، وإاا أرذت من ةوامليه ما ت حححححححويه به فقد ملذفته. هكذا  حت ْذ يف  الشحححححححعر: تطريره (12)

 (.23/125قال ق اتج العرو  )
 (.14/327احلاوي ) (13)
 ق )و(: )ةق ه(. (14)
 .  (7/508لتهذيب )ةظر: اا (15)
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 .جاء ق أرذهن ابلغيا  الوجهان ا تقدمان ق غري احل ا  ؛جيوز
 ,(1)[ه بال ملجرن  دري  ن ححححححاء ا  حححححح  ن أنأن ل]وكال  البغوي يفهم : قال الرافعي

األصآ :  قال النووي  .(2)لكن عن ابن أيب هريرت أةه ال جيوز دن لرول احل ا  إال لضرو ت
وبححححه قطع اإلمححححا  أبو بكر  ,مل يكن عححححذ    نهر أةححححه ال حير  ع يهن لكن يكره إاألتحححححححححححححح 

 .ذاةته. (4)(3)ال  عاين
 .وقد تقد  ق ابب الغ ل ما يدل ع يه

دن الحدرول مع ا  حححححححححححححح  حات فال  جنّوزأمحا إاا مل ، كغيحا  الرجحل فيحه  ؛وغيحا هن فيحه
 .ي يمهن الغيا  الةفرالهن

 :أي  .ويكفي الت ييي ببعضحححححها،  وال يشحححححرتط اجل ع بن هذه ا  ييات : قال الرافعي
 .(5)ق مل  الرجل وا رأت

 .وهذه اآللاب م تحقة عند اجل هو  ك ا تقد 
 .(9) اهع ذ الصحيآ في (8)(7)[س  والتطي] (6)[التع م]ودم 

 

وق )و(: )ان ل ن ححححاء ا  حححح  ات أن ال  ق )ط(: )أن الن ححححاء ا  حححح  ات أن يدر نه ابحلجر(, (1)
 .الشرح الكبرييدر نه بال ملجر(, وا ثبل من 

 (.10/327 وضة الطالبن )و  .(1520احملر  )  :واةظر (.11/544الشرح الكبري ) (2)
( أبو بكر, حم د بن منصحو  بن حم د ال ح عاين, ولد سحنة سحل وسحتن وأ بع ائة, مسع والده أاب 3)

مبرو وةي ححححححابو  والري ومهذان وبغدال والكوفة   اوغريمه  د بن أيب القاسححححححم القشححححححرييا ظفر وعبد الوامل
طبقات الشحححححافعية الك ى ل  حححححبكي  اةظر:  وتوق سحححححنة عشحححححر ومخ ححححح ائة.  , وأصحححححبهان ومكة وغريها

(7/5) ,(7/10). 
 (.10/327 وضة الطالبن ) (4)
 .(11/544الشرح الكبري ) (5)
 (.ا نع ق )ط(: ) (6)
 (.والتط سق )و(: ) (7)
احملكم واحمليط األعظم البن سححححححححيده    اةظر:  وهو لبس الطي  ححححححححان, وهو ضححححححححرب من األك ححححححححية. (8)
 (.  10/274فتآ البا ي البن ملجر )و  (.8/435)
 (.10/327(. والروضة )11/544وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (9)
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 .(3)أهنم ال مينعون (2)[ا أقرهب] ,وجهان (1)وق منعهم من لبس احلرير والديباج
 ,ذعصح   ؛(4)غيا  ك ا يفع ه أهل ةي حابو اله من محذ كافرفا ولفع عنو :  قال القاضحي

 .(5)كإاالل من أعيه    ,من أال   ألةه أعيم 

 

(,  5/544)اتج العرو   اةظر: وهي الثيححاب ا تخححذت من احلرير اخلححا . ضححححححححححححححرب من الثيححاب, (1)
(31/181). 
 (.أقرهباق )ط(: ) (2)
 (.10/327(. والروضة )11/544وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (3)
فتحها ا  حح  ون ق أ   عث ان بن عفان،  ضححي   عنه، واألمري عبد     وهي مدينة عظي ة, (4)

 (.5/331)معجم الب دان ل ح وي   اةظر: بن عامر بن كريي ق سنة إملدى وثالثن ص حا.
 (.9/427مل أجده عن القاضي إال ق النجم الوهاج ) (5)
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ابلشرط أو    إما بنفس العقد  ,واجب ع يهم  ,ألحكا نااالنق ادِِِِ:الواجبِا ا  
 .(1)هذا أط قو ك  ,ع ذ اخلالف ا تقد 

 .ع ذ ما سيف  ,(2)وملكذ اإلما  عن العراقين ختصيصه مبا يعتقدون حترميه
ولك نا ع يهم ق ، وال ححرقة وحنومها ع يهم إلقامة ملد اليان (3)[اينقالو ]والك أبن  

فإاا ثبل عند  ,ا عامالت إاا تع قل اخلصححححححححححومة مب حححححححححح مٍ ضحححححححححح ان األموال واألةفس وق 
ففي إقامة احلد ع يه   ؛بشهالت اثنن أةه سرقأو   ملاك نا بشهالت أ بعة منا أن الذمي زىن

 م حححححح م (5)أةه إن سححححححرق مال  :والثالث  .ال :والثاين  .أةه يقا  ع يه :أملدها  ,(4)ثالثة أوجه
 .مل يقم ع يه إال برضاه ؛وإن كان ا ال لكافٍر وا يين هبا كافرت ,أ قيم ع يه :زىن مب   ةٍ أو 

  (6)[ةقرهم]لكن ال ، فحذلحك ليس ةقض عهحد ؛ال حيحد إاا زىن مب حححححححححححححح  حةٍ  :إن ق نحافح 
 .فإن مل يتوبوا ةبذان إليهم عهدهم، بل ة تتيبهم ,ع ذ ا تكاب الفواملش

فال حيد فيه  ؛كشحححححححححححرب اخل ر  ؛يعتقدون حترميه وال تع   له مب ححححححححححح م  (7)[ال]وأما ما 
 .(9)لك نا يوقيده اإلما  مبا إاا  ض، وفيه وجه بعيد ,(8)ع ذ الصحيآ

 . ي ع   ؛هر ترب اخل روع ذ األول إاا ظ
جاز لنا أن حنكم فيه وةقيم   ؛وأما ما اعتقدوا حترميه وترافعوا إلينا فيه و ضحححوا لك نا

 

 (.6/83(. ومغين احملتاج )9/302)(. وحتفة احملتاج  9/430اةظر: النجم الوهاج ) (1)
 .(18/34)هناية ا ط ب  (2)
 (.ال ينقالواق )ط(: ) (3)
(.  9/302(. وحتفة احملتاج )10/142(. والروضححححححة )11/224اةظر: الشححححححرح الكبري ل رافعي ) (4)

 (.8/104وهناية احملتاج )
 ب(./243) (5)
 تنقيط, ولعل الصحيآ ما أثبتناه.( بدون قرهم ى(, وق )ط(: )يقرهمق )و(: ) (6)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )و(. (7)
 (.10/328(. والروضة )11/545وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (8)
فإهنم أليموان سححححححححححححقوط احلد عن الذمي إاا تححححححححححححرب  "(: 296 -7/295)قال ق هناية ا ط ب  (9)

قطع به ا عت ون من أئ ة ا ذهب أةه ال حيد تححا هبم، وإن  ضححي وا تفع إلينا  اضححياف لك نا، والذي 
لك نححححا، إاا كححححاةوا يعتقححححدون ملححححل اخل ر. وهححححذا وإن كححححان يغ ض اجلواب عنححححه ق اخلالف، فهو  

ففما إاا تحرب اخل ر  واملد  منهم، فا ذهب أان "(: 35 -18/34وقال ق موضحع ارر ) ",ا ذهب
 ."ا، وفيه رالفحلّد، وإن  ضي لك نال ةقيم ع يه ا
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 .(2)وق وجوبه القوالن .(1)[ع يه]احلد 
، فيحه رالف تقحد ؟ يكفي الرضححححححححححححححذ قبحل احلكم أ  البحد من الرضححححححححححححححذ بعحدهوهحل 

 .ال يقيم احلد إال برضاه :وع ذ الثاين، وا شهو  األول

 

 ما بن ا عقوفتن ساقط من )و(. (1)
 (.10/328(. والروضة )11/545اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (2)
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 .الكفِعنِالفواحش:ِالواجبِال اد 
 ,من التث يث وق عيير فع يهم كف ال  ححان عن إمساع ا  حح  ن تححركهم ومعتقدهم

 .(1)واالجنيل واخل ر واخلنيير وأعيالهمن إظها  قراءه التو ات مواالمتناع 

 

 (.4/222(. وأس  ا طالب )10/328الروضة )و  (.11/545الشرح الكبري ل رافعي )  اةظر:  (1)
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ِفصل
 :(1)ثالثِ راتبفذلك ع ذ  ؛أهل الذمة بشيٍء مما وجب ع يهم لم ر  لو أ  

كإظها  اخل ر ،  وا مبا ليس ع ذ ا  ح  ن فيه ضحرٍ  عظيمٍ  ّ أن ُي     :-أرفها- األوىل
  ,وأعيحالهم وضححححححححححححححرب النحاقو  والصحححححححححححححح يحب ,وقراءت التو ات واإلجنيحل وصحححححححححححححح وادم ,واخلنيير

وترك الغيحا  و كوب اخليحل وإظهحا هم لفن  ,وق   تعحاىل ,ومعتقحدهم ق ا  ححححححححححححححيآ وعيير
فححإاا فع وا ، وإطححالححة البنححاء وإملححداخم الكنححائس ,وال طم ممواتهم وجنححائيهم والنححدب ع يه

سحححححححواء تحححححححرط ع يهم ق العهد أ    ,وال ينتقض عهدهم به، م نعوا وع ي وا ؛تحححححححي فا من الك 
 .(2)ال

ألهنم  :وقيل، ألةه ليس فيه ع ذ ا  ححححح  ن ضحححححر  عظيم :فقيل: وارت فوا ق تع ي ه
 .وهذا يقتضذ االرتصاص مبا يتدينون به، يتدينون به

وسححححححححقيه  وأكل اخلنيير وقال ا او لي: عد  إظها  اخل ر واخلنيير والتظاهر بشححححححححرهبا
عيير وا  ححيآ وتالوت ما ة  حح  من كتبهم وصححالدم ما  (3)[ق]  ا  حح  ن وإطعامهم وقودم
بل  ,هممبخالفتها عهد   (4)[فال ينتقض]ال جيب ابلعقد   ؛ حححححهمية ححححح  من صحححححالدم وةواق

بنائهم وم حاواته  ةحل  بذلك تع ي، وأ(5)(ففي اةتقاه عهدهم مبخالفتها قوالن)  ,ابلشحرط
]وقحال ق ترك الغيحا  ومحا ق معنحاه من  كوب   ع والكنحائسي  ع ذ القول مبنعهحا وإملحداخم الب  

مل  ؛فإن مل ةوجبه)ق وجوبه ابلشححححرط وجهان،  و  (6)ال جيب ابلعقد[  :اخليل والدفن وحنومها
حل  بحذلحك ، وأ(7)(ففي اةتقحاضحححححححححححححححه عنحد ا خحالفحة القوالن ؛وإن أوجبنحاه ,ينتقض العهحد بحه

 األول. (9)، وا شهو  الطري (8)عد  لرودم م اجدان ومت كهم اإل قاء ا    ن

 

 (.7/80(. والوسيط )3/318(. وا هذب )239اةظر: التنبيه ) (1)
 (.10/328(. والروضة )11/545وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (2)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )ط(. (3)
 ق )و(: )وال يتبعض(. (4)
 مل أجده ق احلاوي. القوسنما بن   (5)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )ط(. (6)
 مل أجده ق احلاوي. القوسنما بن   (7)
 (.319 -14/318احلاوي ) (8)
 أ(./244) (9)



 

 

 

433 

 

 اجلواهر البحرية

 ,مل ينتقض بحه ؛أةحه لو تححححححححححححححرط ع يهم ةقض العهحد مبخحالفحة الحك  (1)[ع يحه]عوا وفرّ 
 .وحي ل الك ع ذ ختوفيهم وإاالدم ,ويتفبد العقد ,ويف د الشرط

فهو  ؛"إاا أظهرمت اخل و  اةتقض العهد" :لو قال العاقد:  واسحححححتشحححححك ه اإلما  وقال
وز أتقيحل الحذمحة، أتقيحل ل حذمحة ال يبعحد عنحده أتقيحل الحذمحة إىل إظهحا   ؛إىل أمحد) ومن جي 

يقول هنا  ؛بف ححححالهايقول  (4)[ومن]  ,ابةتقاضححححهاه ؤ قضححححا (3)]جيب[  (2)(فعٍل، فع ذ هذا
 .(5)وليس لإلما  أن يعقد ع ذ هذا الوجه ,بف الها
وقيححاسححححححححححححححححه أن ي قتححل اخلنيير ، تراق :وغريه (6)وإاا أظهروا اخل و  فقححد قححال اإلمححا  

 .ويك ر الص يب والناقو 
رط ع يهم أال يظهروا اخل ر: وقال القاضحححححححححححي مل يكن له  ؛اخلنييرأو   إن مل يكن تححححححححححح 

 .(7)ا إتالفه

 

 (.ع يهمق )ط(: ) (1)
 ز لت من هناية ا ط ب. القوسنما بن   (2)
 ق الن ختن: )ُيري(, أو )جييي( أو حنوها, وا ثبل من هناية ا ط ب. (3)
 ق )و(: )من(. (4)
 .(18/42)هناية ا ط ب  (5)
ومل  ",ةؤلهبم إلظهححا  اخل و ، واخلنححازير وإمسححاعنححا النواقيس(: "18/42)قححال ق هنححايححة ا ط ححب  (6)

 أجد تصرحيه ل اقة اخل و .
 (.17/99كفاية النبيه )  (7)
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قتحال  :منهحا ,والحك أبمو ، ابالةقيحال وا ّ ُي   أن : -(1)[أغ ظهحا]وهذ - ةن ِيالرتبيةِالثيا
رط ع يهم االمتناع منه أ  ال ,فينتقض عهدهم به قطعفا ,ا  حح  ن فإن كان دم ، سححواء  تحح 

فقححد مر ملك ححه ق  ؛مع البغححات والمعوا أهنم مل يعرفوا احلححال (2)[قححات وا]فيححه تححححححححححححححبهححة أبن 
 . (4)(3)اببه

 ,وا شححححححححححححححهو  الحذي ع يحه األكثرون اةتقحاه العهحد بحه، منع اجلييحة مع القحد ت: ومنهحا
 .وفيه وجه أةه ال ينتقض وتؤرذ قهرفا كالديون

وإن   ,اةتقض عهحد ا  تنع  ؛ا ح واملحد  عن التيامهأو  إن امتنع اجل يع:  قحال ا حاو ليو 
وأ رححذت منححه  ,اةتقض ابمتنححاع اجل ححاعححة لون الواملححد ؛امتنعوا من األلاء مع بقححاء االلتيا 

قهرفا
وصححححححححححححا   ,وقت ناكم  ,إن مل تعطوها سححححححححححححبيناكم اآلن:  أن يقال:  سححححححححححححريجوعن ابن ،  (5)

 . فيحصل فيه أ بعة أوجه. (6)امتناعكم من بذدا ةقضفا ألماةكم
 ,وىف االةتقححححاه بححححه قوالن، ع يهم (7)[أملكححححا  مححححا]امتنححححاعهم من إجراء : ومنهححححا

 ,وبناه بعضححححححهم ع ذ أةه ال جيب ع ينا احلكم بينهم ، ال  :ولةيه ا  .أةه ينتقض  :أتححححححهرمها
واجلي  , وهو يقتضحححححححي ارتصحححححححاصحححححححه مبا إاا امتنعوا من أملكا  اإلسحححححححال  ا تع قة ببعضحححححححهم

 .ابةتقاضه ابالمتناع من األملكا  ا تع قة اب    ن فيكون  أ ف للثفا
ا  ىفال أ    ؛منه ابدرب  إن امتنع: وقال اإلما  ] كون إىل وإن كان عن   ,الك انقضحححف

فحإن  ,ك حا فعحل ق اخلوا ج  (8)فحالوجحه أن ةحدعوهم ملىت ي ححححححححححححححت حححححححححححححح  وا[  ؛بقوت عح ّدت، وتقوٍّ 

 

 (.رطرهاق )و(: )أ (1)
 ق )و(: )قوت وا(. (2)
 ./أ(, من ة خة ا تحف )ط(102لوملة ) اجمل د العاتر, (3)
 (.10/328(. والروضة )11/547اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (4)
 (.14/317احلاوي ) (5)
ملكذ القاضي احل ن ق ابب ملكم ا رتد عند امتناعهم  (: "93 -17/92قال كفاية النبيه )  (6)

الثاين: "فذكرها, ومنها:  ",ثة أوجهمن بذل اجليية بعد أن التيموها وألوها عن ابن سحححححححححححححريج  واية ثال
أةه يقال دم: إما أن تعط وا، وإال سحححححححبيناكم اآلن وةقت كم، وصحححححححا  امتناعكم من بذل اجليية ةقصحححححححا 

 ."ماةكمأل
 هكذا ق الن ختن. (7)
, وا ثبل من (ق الن حختن: ) كوب إىل غري عهده وتوىل بقوت فالوجه أن يدعوهم إىل اإلسحال  (8)

 هناية ا ط ب.
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ال األمر إىل القتال  ؛وإن قات وا ,وإن اسححححححت حححححح  وا ملك نا ع يهم  ,(1)(مه نا هبم) ؛امتنعوا
 .(4)ق القتال (3)[هاالةتقا]وهو مواف   حلصر القاضي  ,(2)الناقض ل عهد

م ححح  ة  ئكفن وط  ,   ظاهر  وع ذ ا  ححح  ن فيه ضحححر  ,ما هو حمظو   :الرتبةِالثالثة
 (5)ق اخل ل احلاصحححل فيهم:  والعو ت- اط ع ع ذ عو ات ا  ححح  نأو   ,اسحححم ةكاحٍ أو  بيىن
فنت م حححححح  فا عن لينه أو   ,إىل أهل احلرب   هناهاوأ -من ضححححححعٍف وحنوه (6)[ملربٍ ]أو   ث غرٍ 

أةحححه إن مل  :(7)وبحححه قطع العراقيون أظهرهحححا, ففي اةتقحححاه عهحححده طرق ؛ولعحححاه إىل لينحححه
: أملحححدمهحححا ,وقيحححل قوالن ,(9)وإن جرى فوجهحححان ,مل ينتقض ؛اكرهحححا ق العقحححد (8)[رجي]

 (14) ( 13) واخلوا زمي  (12)والقاضحححي  (11)الصحححباغوصحححححه ابن  ,(10)وبه قال القفال،  ينتقض

 

  بياه ق الن ححححححختن, إال أةه و ضححححححع ملرف )ط( صححححححغري ق البياه ق )ط(,  القوسححححححنما بن   (1)
 وا ثبل من هناية ا ط ب.

 (.10/329الروضة )  :. واةظر(18/38)هناية ا ط ب  (2)
 (.االةتقالق )ط(: ) (3)
 وهو ةصبهم القتال. (4)
 ب(./244) (5)
 ق )ط(: )جرب(, وق )و(: )مليب(, ولعل الصحيآ ما أثبتناه. (6)
و مبا كان تحححححححيخي يقول: من أصححححححححابنا من قال: إاا جرى (: "18/41قال ق هناية ا ط ب ) (7)

 ."اةتقض العهد، وإن مل جير، فوجهان ترط ق االةتقاه، 
 (.جييق )و(: ) (8)
 (.10/329(. والروضة )11/547وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (9)
 (.17/95كفاية النبيه )  (10)
 (.230 -229الشامل ) (11)
 (.17/95كفاية النبيه )  (12)
سحنة اثنتن وت حعن  خبوا ز ( أبو حم د, حم ول بن حم د بن العبا  بن ا سحالن اخلوا زمي, ولد 13)

وأ بع حائحة, ومسع ع ذ أبيحه، وجحده وغريمهحا ُث ا حتحل إىل مرو الروا، وتفقحه ع ذ البغوي، ومسع الكثري 
,  الع م، وصحححححححنف ،الكاقخي، و،أت ُياخي  ببالل تحححححححىت ع ذ ك  سحححححححنه ُث عال روا ز ، وأقا  هبا ينشحححححححر

 .(284 -2/183)طبقات الشافعية لألسنوي   اةظر:توق سنة  ان وستن ومخ  ائة. و 
 مل أجد. (14)
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 .(4)والبغوي (3)(2)[الط ي]و جمحه ةاعة منهم القاضي ، ال: ولةيه ا .(1)يو والنو 
ا ؛أةحححه إن جرى الشححححححححححححححرط: والطري  الثحححاين ل شححححححححححححححي  أيب حم حححد وإال ، اةتقض قطعحححف

 .(5)فوجهان
 .فيه ثالثة أوجه (6)[ويتحر ] ,القطع أبةه ال ينتقض: والثالث

اتححححححححرتاط االةتقاه بفع ها ال االةكفاف  ؛وا ع  ابتححححححححرتاطها ق العقد: قال اإلما 
]واتفقوا ع ذ أةحه ال  ,عنهحا والحذي أو له اجل هو  أن ا رال اتححححححححححححححرتاط االةكفحاف،  (7)عنهحا

فححإن صححححححححححححححححاملححب ، نع االتفححاق الححذي العححاهوقححد م   ,(8)يشححححححححححححححرتط اكر االةكفححاف عنهححا[
وال ي ي  من عد  ، (11)أةه ي ي  اكرها ق العقد (10)ملكذ عن أيب إسحححححححاق  (9)اإلتححححححراف

وال يبعححد أن : قححال الرافعي. فقححد تححذكر اسححححححححححححححتحبححاابف وبيححاانف  (12)[تححذكر]وجوب اكرهححا أال 
 ؛وإال ,ةتقحاه ك حا ارتحا ه القفحالاالفحالظحاهر  ؛إن تححححححححححححححرط االةتقحاه: يتوسححححححححححححححط فيقحال
حيد ق  ؛ينتقض بذلك أ  ال  :وسحححححححححححححواء ق نا  .(13)ك ا ارتا ه أبو الطيب  ,فالظاهر رالفه

 

ولو زىن امي مب ححح  ة، أو أصحححاهبا ابسحححم ةكاح، ": (10/329)قال النووي ق  وضحححة الطالبن  (1)
احلرب، أو فنت م حححححححححح  ا عن لينه، ولعاه إىل لينهم،  أو تط ع ع ذ عو ت ا  حححححححححح  ن وةق ها إىل لا   

ل: ففي اةتقحاه عهحده طرق، أصحححححححححححححححهحا: أةه مل جير اكرها ق العقحد، مل ينتقض، وإال فوجهحان، ويقحا
...فاألصححححآ أةه إن تححححرط  "(: 314وقال ق منهاج الطالبن ) ,"قوالن، أصحححححه ا: ال ينتقض قطعا
ةقحل عن  ة( أن ابن الرفعح 17/95ق كفحايحة النبيحه ) , وقحد  أيحل"اةتقحاه العهحد هبحا اةتقض وإال فال

 أرذه من كفاية النبيه البن الرفعة. ) محه  (, ف عل الق ويل ) محه  ( النووي ما اكره الق ويل
 (.والط يق )ط(: ) (2)
 مل أجد كتاب اجليية وا هالةة ق ا طبوع من التع يقة. (3)
 (.7/506التهذيب ) (4)
 (.17/96مل أجده, وقد ةق ه عنه ابن الرفعة ق كفاية النبيه ) (5)
 (.ويتحرزق )ط(: ) (6)
 (.18/41هناية ا ط ب ) (7)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )ط(. (8)
, وهو ق ت  يذ القاضحححححححي أيب عاصحححححححم العبالي, ( هو أبو سحححححححعد بن أمحد بن أيب يوسحححححححف ادروي9)

طبقات الشافعية الك ى اةظر:  ملدول اخل   ائة, إما قب ها بي ري وهو األقرب, وإما بعدها بي ري.  
 .(5/365)ل  بكي  

 هو االسفراييين. و  اع م. (10)
 (.2/1043اإلتراف ع ذ غوامض احلكومات ) (11)
 أثبتناه.( بدون تنقيط, ولعل الصحيآ ما ذكرى(, وق )ط(: )يذكرق )و(: ) (12)
 (.1522احملر  )و  (.548 -11/547اةظر: الشرح الكبري ) (13)
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فيظهر  ,وفيه ةظر ع ذ قولنا ابالةتقاه وأةه يقتل ق احلال  ,ويعي  ق غريه ,مب ححححح  ةٍ   اليان
وي تح  هبحذه الثالثحة محا ، واحلريب ال حيحد, أال حيحد وال يعي   قحا ةحة االةتقحاه موجحب احلحد

 .ى عينفا ألهل احلرب او إاا 
الحذي هرمهحا وهو أظ ,ففيحه طريقحان ؛وأمحا قطع الطري  والقطع ا وجحب ل قصحححححححححححححححاص

 افعيالر  ىوأجر ، القطع ابالةتقححححاه :والثححححاين . تح  هبححححذه الثالثححححةيأةححححه  :أو له ةححححاعححححة
 .(1)وجيري ق سرقة ماله ,االطريقن في ا إاا قذف م   

 :أملدمها  ,ففيه طريقان  ؛ب حوءٍ  (صح ذ   ع يه وسح م)وأما جهرهم بذكر  سحول    
، جيء فيه األوجه ا تقدمةتف  ,(2)مب حححححح  ة  اليانأةه ك  :وأظهرمها .اأةه ينتقض العهد به قطعف 

 .وهو مبين ع ذ ا شهو  أةه ال يشرتط ق العقد االةكفاف عنه
 (الصحححححححححالت وال حححححححححال ع يه )كذكرهم الرسحححححححححول   ؛(3)[اإلسحححححححححال  والقران]وطعنهم ق 

 ,إاا طعنوا مبحا ال يتحدينون بحهأهن حا في حا  :أظهرمهحا ,ق حمحل الطريقن طريقحان, و ابل ححححححححححححححوء
 ,ك ا لو ة حبوه إىل الكذب ع ذ   تعاىل  ؛ففما طعنهم مبا يتدينون به  ,اليانإىل  ةن حبكال
 ؛أن القران ليس من عند  أو    ،إىل أةه غري  سحححولأو   ,قتل اليهول بغري مل   (4)[أةه وأ]

ويتحدينون  (7)[يعتقحدوةحه]ا في حا إاا اكروه مبحا  ح أهن :والطري  الثحاين .(6)(5)فال ينتقض قطعحفا
 . (8)وبه قال القاضي، سواء ترط الك ق العقد أ  ال، ففما غريه فينتقض به قطعا ,به

 .اةتهذ. (9)كذكر  سوله به  ؛اةه وتعاىل ابل وءواكر   سبح: قال الرافعي
إةه للث  :لكنهم جع وا إظها  الشححححححححححححرك وقودم، وغريه  (10)وقد صححححححححححححرح به الرو ين

مبثابة إظها   (؛ع يه ا ال ححححححححححححححال )ومعتقدهم ق عيير وا  ححححححححححححححيآ  ، تعاىل عن الك ،  ثالثة
 

 .(1522(. واةظر: احملر  )548 -11/545الشرح الكبري ) (1)
 (.10/330(. والروضة )11/548وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (2)
 (.واإلسال  القران ق )و(: ) (3)
 (.أو إىل أةهق )و(: ) (4)
 أ(./245) (5)
 (.10/330(. والروضة )11/549وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (6)
 (.يعتقد ق )و(: ) (7)
 (.17/98كفاية النبيه )  (8)
 .(10/330. والروضة )(1522(. واةظر: احملر  )11/549الشرح الكبري ) (9)
 (.431 -13/430لر ا ذهب ) (10)
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 ؛وال ي ت ر الك إال ع ذ الطريقة األوىل، ال ينتقض العهد به بال رالف: قالواو ،  اخل ر
 (1)وعن أيب بكر الفا سححححي، وهي أن اكر ال ححححوء الذي يتدينون به ال ينتقض العهد قطعفا

ا (ع يه وس مص ذ   )أن من تتم منهم  سول     .(2)قتل ملدف
ال ينتقض عهححدهم  : (3)]قححائححل[ وكنححل أملححب لو قححال: قححال اإلمححا  ق هححذه ا رتبححة
فإن من أصححححابنا من ، وهو ممكن، ومل يصحححر إليه أملد،  قطعفا لكن لإلما  ةقضحححه إن تحححاء

ال يبعد أن يصحححآ فيه تحححرط أو   ،جيوز لإلما  أن ينبذ الذمة إاا ظهرت له د ة تر ضحححر فا
قال به بعضححححححهم ق بعض  (6)[قد]واالملت ال الذي أتححححححا  إليه ،  (5)إن تححححححاء (4)[النقض]

 .وهي ما إاا قات وا مع البغات، الصو 

 

اةظر:  أمحد بن احل ححححن بن سححححهل الفا سححححي, توق ق ملدول اخل  ححححن وثالخم مائة.   ( أبو بكر,1)
 .  (2/184)طبقات الشافعية الك ى ل  بكي و  .(6/208)الواق ابلوفيات 

 .(10/330(. والروضة )12/288. والبيان ل ع راين )(18/46هناية ا ط ب ) (2)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )ط(. (3)
 (.اةتقاهق )ط(: ) (4)
(, وقال ق ارره: )فكان ال يبعد أيضحححححححححاف أن يصحححححححححآ من اإلما  تحححححححححرط  18/44هناية ا ط ب ) (5)

 النقض إن تاء(.
 ق )ط(: )وقد( (6)
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ِِفصل
فححا ححذهححب أةححه يقتححل ق  ؛قتححالححهبك نححا ابةتقححاه عهححد الححذمي فححإن كححان مليححث مل

فإن قات وا ، هذا إاا اةفرلوا به، مفمنهإن اةكف عن القتال مل يقتل ويب   : وقيل  ,(1)احلال
وإن كححان دم عححذ  وق نححا ابةتقححاه , فححاحلكم كححذلححك  ؛فححإن مل يكن دم عححذ  ؛مع البغححات
من اةتقض عهحده ال يب   محفمنحه  :فحإن ق نحا ؛وأمحا قت هم محدبرين، قت وا مقب ن ؛عهحدهم بحه

وإن كان بغري ،  وجهانففي هؤالء   ؛(2)[ةب غه] :وإن ق نا، فكذا هؤالء  ؛ع ذ ما سححححححححححححححيف 
وق نا ابةتقاه العهد  القتال كاألمو  ا ذكو ت ق ا رتبة الثالثة وكذا ق الثاةية إاا تحححححححححرطل

خري اإلما  بن القتل واالسحححححححححرتقاق تبل ي، ال  :أصححححححححححه ا، ففي تب يغهم ا فمن قوالن  ؛هبا
 ؛تحححححححححححي ا  إلما  فيهفعل افع ذ األول لو أسححححححححححح م قبل أن ي  ، أةه يب غه  :والثاين .وا ن والفداء

، ال ع يهم ق لا  اإلسححححال :  وع ذ الثاين قال ا او لي,  سححححقط القتل والفداء واالسححححرتقاق
دم اإلقامة لقضححححححححححاء : وقال القاضححححححححححي الط ي،  (3)فإاا وصحححححححححح وا إىل مفمنهم صححححححححححا وا ملرابف 

 .(5)(4)ملوائجهم وةع أموادم مدت اددةة
وهو أقرب بالل احلرب من  ،  موضحححححححححححع أمنهم  ؛كنهم من ب وغهم إليهلوا فمن الذي 

بن بالل   كونيصحل إىل الب د الذي ي حكنه إال أن  وال ي يمه خت يته إىل أن ي، لا  اإلسحال 
 .(7)ل     ن ق طريقه (6)الكفر وب د سكنه ب دت

، (8)[ا ح منه]إن كحان لحه محفمنحان فع ذ اإلمحا  تب يغحه الحذي ي ححححححححححححححكنحه : وقحال الرو ين

 

بل يتخري اإلما  بن قت ه واسحححححححرتقاقه، وا ن والفداء. اةظر: الروضحححححححة  ا عت د أةه ال يح بح ّ   ا فمن, (1)
(10/331.) 
 (.ب غهق )و(: )ي (2)
 (.14/320احلاوي ) (3)
 مل أجد كتاب اجليية وا هالةة ق ا طبوع من التع يقة. (4)
(. والروضحة 11/549والشحرح الكبري ل رافعي )(. 7/84(. والوسحيط )3/318اةظر: ا هذب ) (5)
 (.4/223وأس  ا طالب )(. 10/331)
 ب(./245) (6)
 (.6/84(. ومغين احملتاج )9/433(. والنجم الوهاج )17/103اةظر: كفاية النبيه ) (7)
 (.منهاق )ط(: ) (8)
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 .(1)فإن كان ي كن ب دين فاالرتيا  إىل اإلما 
 (2)[والدين]وإاا أحلقنا قطع الطري  والقتل ا وجب ل قصححححححححاص واكر   و سححححححححوله  

ع ذ ا فمن  قائ ها به ق أةه ال يب   ها حقةيظهر أن  ف ؛االةتقاه قطعفا  حوء ابلقتل قلاب
 .ا ذهب

لحلاق تعرضحهم   تعاىل وكتابه و سحوله ابلقتل ق   (3)لكن الغيايل جي  ق اخلالصحة
وملكذ اخلالف ق تب يغحه ا حفمن ق ، اإلحلحاق بحه (4)[بعحد ] وق قطع الطري  ,االةتقحاه

 .أةه يب   :وق الثاين ,أةه ال يب   :وجعل األصآ ق األول، الكل
 .(5)كتابه و سوله ولينه ب وء  تعاىل و بقت ه بذكر  البندةيجيوجي  

وجيري القوالن في حا أحل  ابلقتحال ق ا رتبحة الثحاةيحة من منع اجلييحة وعحد  االةقيحال إىل 
 .القتل ابلقتال ق الك و وهو يقتضي عد  إحلاق قطع الطري  ، األملكا 

بشحححيء من الك ففي بطالن أمان ة حححائه وا ا يه ببطالن أماةه ومن اةتقض عهده 
 .(6)ال :أصحه ا، وجهان

كاةل ولي حل من أهل أو   ،دم أ  ق الصحبيان مبا إاا مل يكن  البندةيجيورصحصحه 
 .(7)ا ق لا  اإلسال فيقرون معه ؛أما إاا كاةل من أه ها، اجليية

فال رالف ق اسحححححت صحححححال النفس والذ ية   ؛لاإن كان االةتقاه ابلقت: وقال اإلما 
فإن ط بوا الرجوع إىل لا  ، ويقرون،  مل جيي سححححححححححححبيهم  ؛ال ينتقض فيهم :فإن ق نا،  (8)وا ال
ولو ، أحلقوا بدا  احلرب  ؛فإاا ب غوا ومل يبذلوا اجليية،  أجيب الن حاء لون الصحبيان ؛احلرب 

قاله ، وإال فال  ,أجيب  ؛احلضحححححححححححححاةةفإن كان الطالب ي حححححححححححححتح   ط بهم أه هم قبل الب وغ
 

فعحة ق كفحايحة النبيحه,  مل أجحده ق البحر, وقحد ةقحل النووي عن الرو ين هحذا القول, وكحذا ابن الر  (1)
 (.17/103(. وكفاية النبيه )339 -10/338كالمها عن البحر. اةظر: الروضة )

 (.والذينق )و(: ) (2)
 (.628 -627اخلالصة ) (3)
 (.تقد ق )ط(: ) (4)
 (.17/98كفاية النبيه )  (5)
 (.315وهو ا عت د. اةظر: منهاج الطالبن ) (6)
 (.17/103كفاية النبيه )  (7)
 (.18/45هناية ا ط ب ) (8)
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 .(1)ا او لي
أةه ميكن   :أصححححححححححه ا، ولو ةبذ الذمي عهده وارتا  ال حوق بدا  احلرب فطريقان

وقيححده  ,(2)ورطححفه اإلمححا  ,أةححه ع ذ القولن ق وجوب تب يغححه ا ححفمن :الثححاينو ، من الححك 
ر  ضححح والقاضحححي قيده مبا إاا مل ي  ,(4)سحححفره (3)[جماهرت]الغيايل مبا إاا أمكن رروجه من غري 

 .ومها مبع  ,(5)أبملد

 

 (.14/320احلاوي ) (1)
 (.18/45هناية ا ط ب ) (2)
 ق الن ختن: )جماهدت(, وا ثبل من الوسيط. (3)
ولو ةبذ الذمي عهده إلينا من غري جناية فالصححححححححححححيآ أةه  "(: 87 -7/46قال ق الوسحححححححححححيط ) (4)

 ."اخلروج من غري جماهرت بنبذ العهد ي ح  اب فمن وقيل ُيرج ع ذ القولن إاا كان يقد  ع ذ 
فرع: مليث ملك نا ابةتقاه العهد، هل يب غهم ا فمن؟ (: "10/331قال النووي ق الروضحة ) (5)

، وأظهرمها: ال، بل يتخري اإلما  بن قت ه واسحححححححححرتقاقه،  قوالن، أملدمها: ةعم ك ن لرل أبمان صحححححححححل
وا ن والفححداء، ألةححه كححافر ال أمححان لححه..., ولو ةبححذ امي إلينححا العهححد، وارتححا  ال حوق بححدا  احلرب،  

 ."فر ال أمان لهب غناه ا فمن ع ذ ا ذهب، وأجرى القاضي مل ن فيه القولن، ألةه كا
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ِ:فروِع
ا   (صححححح ذ   ع يه وسححححح م)ا  ححححح م إاا كذب ع ذ  سحححححول     :األول فإن كان ع دف

، االرتهيب وغريهأو  الرتغيبأو  ق األملكا  (1)[الك ]وقد أتذ بكبريت سححححححواء كان ،  عيّ 
 .(2)فإن اتب قب ل توبته و وايته من بعد

 .(4) تح هي أنوال يكفر وال يقتل إال  ,ال تقبل  وايته: (3)قوقال أبو بكر الصري 
 .(5)وهذا زلة: قال اإلما  .يكفر ويقتل: وقال الشي  أبو حم د

 .فإن اتب قب ل توبته، مرتد يدعذ إىل اإلسال  (6)وإن كذبه ق تيء فهو
 .وحتصل توبته ابإلتيان ابلشهالتن

وفيه وجه أةه ،  وت ححححححححقط ابلتوبة،  واسححححححححتهياء فهو  لت  (7)[اةتقاص]ولو اكره مبا فيه 
 .وجب التعييريبل ، ليس برلت

ض يتعر  (9)[ولكنه] لي حححححححححححححل قذففا صحححححححححححححرحيفا (8)[بوقيعة]ولو تعره له : قال اإلما 
]ملىت ال ، التعيير فالذي أ اه أةه كال حححححححححححب الصحححححححححححريآ ينقدح فيه حتتم القتل  مث ها يوجب

 

 .ما بن ا عقوفتن ساقط من )و( (1)
 (.16/341(. وكفاية النبيه )10/332اةظر: الروضة ) (2)
( أبو بكر, حم حد بن عبحد   الصححححححححححححححريق, وكحان يقحال إةحه أع م ر     تعحاىل ابألصححححححححححححححول بعحد 3)

, ومن تصحححاةيفه تحححرح الرمالي, تفقه ع ذ ابن سحححريج, ومسع احلديث من أمحد بن منصحححو  الشحححافعي
طبقات الشحححافعية  اةظر:    .الشحححروط, توىف سحححنة ثالثن وثال ائة قاإلةاع وكتاب  قالرسحححالة وكتاب 
 .(3/186)الك ى ل  بكي  

لعل الصحححريق اكر الك ق تحححرمله ع ذ  سحححالة الشحححافعي, وتحححْرمله قال الشحححي  أمحد تحححاكر ق  (4)
ولكن هذه الشروح اليت عرفنا أربا ها مل أمسع  "لة:  أن اكر م ن ترح الرسا ( بعد 15حتقيقه ل رسالة )

 سنة  , وقال ابن الصالح ا توىف"بة من مكاتب العامل ق هذا العصرعن وجول ترح منها ق أية مكت
وأط   اإلما  أبو بكر الصحححريق الشحححافعي في ا وجدت له ق تحححرمله "(: 116ه( ق مقدمته )643)

أسححححححححقطنا ر ه من أهل النقل بكذب وجدانه ع يه مل ةعد لقبوله  لرسححححححححالة الشححححححححافعي، فقال: كل من 
 ."عفنا ةق ه مل جنع ه قو  بعد الكبتوبة تظهر، ومن ض

 (.18/48هناية ا ط ب ) (5)
 أ(./246) (6)
 (.اةتقاهق )و(: ) (7)
 (.وقيعهق )و(: )ت (8)
 ا(.ولكنهق )و(: ) (9)
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 .(2)(1)ي قط، وجيرى فيه ال قوط ابلتوبة[
فإن عال إىل   .(3)يان فهو كافر اتفاقفاالإىل   (ع يه الصحالت وال حال )ولو صحرح بن حبته  
 :وارتا ه القفال (5)والعذ اإلةاع ع يه  (4)ا قول الفا سححححححححيأملده  ,اإلسححححححححال  فثالثة أوجه

والثالث قاله   .(8)أةه ال ي يمه تيء  :(7)والثاين قول األستاا أيب إسحاق  .(6)أةه يقتل ملدا
 .(9)أةه جي د  اةن ملدا :الصيدالين

، وع ذ األول والثالث لو عفا واملد من بين أع امه ففي سحححقوطه املت االن لإلما 
الذي ي حححححححححححقط احلد بعفوهم  ه ع فبنواوع ذ هذا : ابن الصحححححححححححالحقال ،  (10)ةعم  :أملدمها

 

 , وا ثبل من هناية ا ط ب.(ق الن ختن: )فال ي قط ابلتوبة (1)
 (.18/49هناية ا ط ب ) (2)
 (.10/332(. والروضة )11/551اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (3)
 (.10/332 وضة الطالبن )و  (.11/551الشرح الكبري ل رافعي ) (4)
 (.16/341, )(17/98كفاية النبيه )  (5)
 (16/341)  النبيهكفاية   (6)
ا حتل ق احلديث ومسع من:  أبو إسححححححاق, إبراهيم بن حم د بن إبراهيم بن مهران اإلسحححححفراييين, (7)

ملدخم عنه: أبو    لع ج ال ححححححجيي، وعبد اخلال  بن أيب  واب، وأيب بكر حم د بن عبد   الشححححححافعي،
تصحححاةيفه: م حححائل الدو  وتع يقة ق , من بكر البيهقي، وأبو القاسحححم القشحححريي، وأبو الطيب الط ي

  -17/353سحححححري أعال  النبالء )اةظر:  توق بني حححححابو  سحححححنة  اين عشحححححرت وأ بع مائة.  أصحححححول الفقه,
(. وطبقات الشححححححافعية البن قاضححححححي تححححححهبة  4/256وطبقات الشححححححافعية الك ى ل  ححححححبكي ) (.354

(1/170.) 
 (.10/332 وضة الطالبن )و  (.11/551الشرح الكبري ل رافعي ) (8)
 (.10/332و وضة الطالبن ) (.11/551والشرح الكبري ل رافعي )(. 18/46هناية ا ط ب ) (9)
ف و سب تقيي النلم ص ذ   ع يه وس م، ُث اتب، فإن : "(18/47هناية ا ط ب )قال ق    (10)

عصبات من بين ق نا: ال ي قط القتل ك ا اكره الفا سي، فال ب عد، ول رسول ص ذ   ع يه وس م 
أع امه، ف و س كنا هبذا م  ك ملد القذف، في ي  سقوطه لسقاط الو ثة، وإن قيل ال ينحصر 
و ثته، فيجب أن يتوقف استيفاء احلد ع ذ ط ب واملد؛ فإن الك ممكن، واالجت اع ليس ترطاف 

وهذا ربط   ق الط ب، وي ي  أن ُيرج هذا ع ذ اخلالف ق قذف حمصن ليس له وا خم راص.
ما قاله الفا سي وهو ق هناية احل ن، ولكنه   - يط، وال يتجه عندان إال م  كان: أملدمها وخت

مبهم بعد ؛ فإةه أط   فقال: مل د  من ي ّبه القتل ، وهذا فيه ةظر؛ فإن احلدول ال تثبل ابلرأي، وقد 
ال ميكن   و ل ق األربا : " من سّب ةبّياف فاقت وه، ومن سّب أصحابه فاج دوه " ولكن مع هذا

القضاء بكوةه ملدم قذف، ولكنه هو قتل  ب بب هو   ّلت، وهو متع   بتعظيم  سول   ص ذ   
 -واآلرر    ع يه وس م، وال تصآ التوبة ع ا يتع   ل  اآللمي، وهذا مرال الفا سي. هذا م  ك.

يه وس م كذكر   تعاىل أةه  ّلت، والتوبة عنه كالتوبة عن الرلت، والوقيعة ق  سول   ص ذ   ع 
 .(10/331(. والروضة )552 -11/551. واةظر: الشرح الكبري ل رافعي )"ابل وء
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 نالع وي من وينبغي أن ُيتص بحححححه، وفيحححححه ةظر، (1)العبحححححاسححححححححححححححيون والع ويون رحححححاصححححححححححححححححححة
ال ينحصححرون وال يعرف  أع امه  (3)و[بن] :قولةأن   :والثاين .ون غريهمل  (2)[الفاط يون]

فال ،  ويصححححححححححححححري كقحذف ميحل ليس لحه وا خم رحاص ,األقرب منهم فال يثبحل لواملحد منهم
يبعحد ختريج وجوب احلحد ع ذ القولن ق وجوب القصحححححححححححححححاص في حا إاا قتحل من ال وا خم 

 .وهذا ك ه فيه ةظر .(4)له
وجي  أبن ؟ وجيري اخلالف في حححا إاا قحححذف من ال وا خم لحححه هحححل لإلمحححا  أن حيحححده

 .(5)أبن له الك  غالصبا 
 .(ع يه ال ال )كاحلكم ق ةبينا   (ع يهم ال ال )واحلكم ق سائر األةبياء 

ا  ا له   (7)الصحححي ريوعن ،  الصححححابة (6)[ب حححب]وال يصحححري مرتدف أةه إاا سحححبهم معتقدف
 .(8)ك ا ق مل  الرسول،  مصرفا ع يه كان  لت

وال ُيرجوا جنححائيهم ، مواتهمع ذ أهححل الححذمححة أن ُيفوا لفن  (9)[يوجححب] :الثححاين
وال ي ححححححقوا ا  حححححح  ن مخرفا وال يطع وهم ،  وال يظهروا ع ذ مواتهم لط فا وال ةوملفا،  ظاهرت
د مل    ؛بعضححححححححهم مخرفا ع ذ م حححححححح م فشححححححححرهبا ارتيا فا ه  ر  فع   فإاا تححححححححرط ع يهم الك ،  رنييرفا
وأن ال تع وا ،  رفلكن التعيير هنا أ،  وكذا لو ط بها ا   م ففجابه،    الذمييّ وع   ,ا   م

ال أن و ،  وأن يعينوهم إاا اسححححتعاةوا هبم في ا ال ضححححر  ع يهم فيه ,أصححححوادم ع ذ ا  حححح  ن

 

 .(4/159ترح مشكل الوسيط ) (1)
 ق الن ختن: )القاطنون(. (2)
 ق الن ختن: )بين(. (3)
 (.10/331(. والروضة )11/552اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (4)
 (.230 -229واةظر: الشامل ) مل أجده, (5)
 ب(.ب بق )ط(: ) (6)
ا ذهب حنو سحححبعة   قالصحححي ري, من تصحححاةيفه اإليضحححاح عبد الواملد بن احل حححن ( أبو القاسحححم, 7)

سححححححححري اةظر:  توق بعد سححححححححنة سححححححححل و اةن وثال ائة. , القيا  قجم دات وله كتاب الكفاية وكتاب  
 (.3/339)طبقات الشافعية الك ى ل  بكي  و  .(17/41)أعال  النبالء ل ذهل 

ولو سحح ل عن سححب الصحححايب هل يوجب  -أي: الصححي ري -قال (: "1/50قال ق اجمل وع ) (8)
القتل؟ فواسححححححع أن يقول  وي عن  سححححححول   صحححححح ذ   ع يه وسحححححح م أةه قال )من سححححححب أصحححححححايب  

 ."ل عامة ومن قل لينه ومرؤتهزجرا   فاقت وه( فيفعل كل هذا
 هكذا ق الن ختن. (9)
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 .(3)اأبجرت وال ت ع (2)[األع ال] (1)[مهن]ق  نا    ي تذلوا 
 .وقد تقد  ق البيع اكر رالف ق است جا ه ع ذ األع ال مط قفا

ه ْم  وأل هنم بعححد عقححدهححاويكتححب اإلمححا  أمسححاء أهححل الححذمححة  ال  فيتعره لححه أهو و مل 
ويصححححف وجهه وحليته وملاجبه   ,اولكوةه من ال حححح رت والشححححقرت وغريمه،  (4)تححححاب أو    تححححي 

وجيعل ع ذ كل طائفة عريففا يضححبطهم ، وعينه وأةفه وعنقه وأسححناةه وال  وجهه إن كاةل
  (5)[رهمصححححح وحي]، ع يهمقد  أو   ,ومن ب   من صحححححبياهنم، مات أو   ليعرف من أسححححح م منهم

وجيوز أن ، يتعدى منهمأو   وليشححححححححكي إليه من يتعدى ع يهم من ا  حححححححح  ن  ,أللاء اجليية
 .(6)وال جيوز أن يكون لألول إال م   ا، يكون العريف ل غره الثاين اميفا

 

 (.10/333), وا ثبل من )و(, والروضة ق )ط(: )سري( (1)
 (.10/333ق )و( ك  ة غري واضحة, وق )ط(: )اإلمهال(, وا ثبل من الروضة ) (2)
 (.4/222(. وأس  ا طالب )180اةظر: االقناع ل  او لي ) (3)
 ب(./246) (4)
 (, وا ثبل من )و(, ولع ه الصحيآ.وحيضرهم)ط(: )ق  (5)
(.  14/331(. واحلححححاوي )239(. والتنبيححححه )8/385(. وا ختصححححححححححححححر )4/215اةظر: األ  ) (6)

 (.10/333(. والروضة )11/553(. والشرح الكبري ل رافعي )7/511والتهذيب )



 

 

 

446 

 

 اجلواهر البحرية

ِ.الهادنةِ:العقدِالثاينِ  ِالكفار
القتال مدت مع ومة بعوه  ذ ترك  وهو مصححححححاحلة أهل احلرب ع ذ أي لين كاةوا ع

 .وهو جائي  ص حة ا    ن، وي  ذ موالعة أيضفا، لوةه وأ
 .والنظر ق تروطه وأملكامه

 :وهي أ بعة، يفِشروطه:ِالنظرِاألول
ا هحذا ق، انئبحه فيحهأو  أن يتواله اإلمحا  :األول  (1)[أو أهحل] مهحالةحة الكفحا  مط قحف

جحححاز لويل اإلق يم اجملحححاو  دحححا  ؛قريحححةأو  ب حححدتفحححإن كحححاةحححل مع أهحححل  ,كحححادنحححد والرو   ,إق يم
 .(3)فيه (2)[إلما ا]مهالةتهم ل حاجة من غري مراجعة 

قححد   (4)[إال]ه إليححه اجلهححال وملححده عقححد ادححدةححة يل اإلق يم ا فوّ الو : وقححال ا ححاو لي
ومل ُيص بذلك ب دت ، (5)وفي ا بينه ا قوالن،  االسحححرتاملة وهو أ بعة أتحححهر وال جيوز سحححنة

محا  أهحل إمحا  البغحات مقحا  إوال يقو  : قحال، اإلق يم (6)[يلاجوازه لو ]ومقتضححححححححححححححاه ، وال قريحة
 .العدل ق الك 

وإاا عقححد ا هححالةححة واملححد من النححا  فححدرححل قو  ممن هححالهنم لا ان بنححاء ع ذ الححك 
 .لكن ي حقون مبفمنهم، مل يقروا ؛العقد

أو  لضحححححححححعفهم بق ة العدل ؛أن يكون اب  ححححححححح  ن ملاجة إىل الك :  الشيييييييراِالثاين
أو  بل يقات هم إىل أن ي حححح  وا،  مل جيي ؛فإن كان فيها مضححححرت،  فيها مصحححح حة دمأو   ,ا ال

 .نيبذلوا اجليية إن كاةوا كتابي ّ 
 ؛ق إسححححححححححححححالمهم (7)[بذلك ]وا صحححححححححححححح حة قد تكون مع قوت ا  حححححححححححححح  ن أبن يط ع 

ق االسحححححححححتعاةة أو   ,مال وإةفاق ق بذدم اجليية من غري قتالأو   ,ابرتالطهم اب  ححححححححح  ن
 

 .(10/334, وا ثبل من )و(. وهو ا واف  ل روضة )(وأهلق )ط(: ) (1)
 (.لإلما ق )ط(: ) (2)
 (.10/334والروضة ) (.11/553والشرح الكبري ل رافعي ) (.7/89اةظر: الوسيط ) (3)
 هكذا ق الن ختن. (4)
 (.14/296), (14/195احلاوي ) (5)
 ق )و(: )جواز  ع وايل(. (6)
 (.بذلكق )و(: )ق  (7)
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 .هبم ع ذ عدو ارر
اجتهد اإلما  وع ل األصححح آ من اإلجابة  ؛وإن مل يكن له ملاجة وليس فيه مضحححرت

 .(1)عقده اجليية[]ك ب اإلجابة ع ذ الصحيآتوال ، والرتك
ف و تحححرط اإلما  دم ، اددةة من الشحححروط الفاسحححدت د  ق و عأن ُي  :  الشيييراِالثالث

أن يبذل دم أو   ،يرل ع يهم أسحححريفا م ححح  فا اةف ل منهم  أن أو  ،م ححح م ق أيديهمترك مال 
أن يعقحد دم الحذمحة ع ذ لون أو  ،ا  حححححححححححححح  ن من أيحديهم ىأن ال ينيع أسححححححححححححححر أو  ،محاالف 

اإلسححححححححححححححال   (3)يظهروا ق لا أو  ,يححدر وا احلر أو  يقي وا ابحلجحححاز (2)[أو أن]، الححدينحححا 
 ل ما غنم أو  ،أن يرل ع يهم الن حاء إاا ج ن م ح  ات أو  الصح بانأو    زيرااخلنأو   اخل و 

وق ف ححال العقد وجهان كالوجهن ق ، ويبطل الشححرط، مل جيي  ؛ا ا يهم من أموادم وسححل
وجي  ا او لي   ,(4)وجي  ةاعة منهم ابن الصححباغ بف ححاله،  ف ححال الوقف ابلشححرط الفاسححد

 .(5)بعدمه
 ؛مهالةتهم ع ذ بذل مال أبن أملاطوا بنا ورفنا االصححححطال ولو لعل ضححححرو ت إىل 

 ,ق وجوب لفع الصححححححححححححححححائححل (6)[وجهن]وق وجوبححه وجهححان خمرجححان ع ذ ، جححاز بححذلححه
 .(7)الوجوب  وصحآ النووي، كالوجهن ق وجوب أكل ا يتة عند االضطرا 

 .رذ منهإىل من أ   لّ ف و غن ناه     ,مل مي كوه ؛عطوا ماالوإاا أ  
وإن كان ،  مل ي حرتجعه منه  ؛فإن كان سحبب بذله ابقيفا ؛رظ  ملضحر به م حتفمن ة  ولو  

لكن مر ، كذا اكروه،  ه ق غريه من أموالهي  ع ه  ر  ع  وال تح  ،  إىل صحححاملبه لّ ع و   ج  اسحححرت   ؛زال
 :فإن ق نا؟ اكر وجهن ق أن ا ال الذي فدي به األسححري هل مي كوةه  (8)ق كتاب ال ححري

 .مي كوةه كان غني ة
 

 ما بن ا عقوفتن ساقط من )ط(. (1)
 (.وأن ق )ط(: ) (2)
 أ(./247) (3)
 (.264 -263الشامل ) (4)
 (.14/360اةظر: احلاوي ) (5)
 هكذا ق الن ختن. (6)
 (.10/335 وضة الطالبن ) (7)
 .(319ص ) (8)
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ق أهنم إاا أط قوه بشححححححححرط أن يرسححححححححل   (1)وما اكروه ق االسححححححححري مفرع ع ذ اجلديد
 .(2)[ينيع ما ق يد ا  تفمن]فال  ,أما ع ذ القدمي أةه ي يمه، ال ي يمه أ ساله ؛إليهم ماالف 

 .تقدير ا دت: الشراِالراب 
 :ال  يكون هبم ضعف أمن أن  (3)[نو ا    ] اوال ُي و ، فال توز مؤبدت
ف حه أن ،  و أى اإلمحا  ا صحححححححححححححح ححة ق ا هحالةحة  ف  عْ أن يكون هبم ضحححححححححححححح  : احلحالحة األوىل

 :أصححححححححححه ا  ,وفي ا بينه ا قوالن،  ةن  وال جيوز سححححححححح  ،  (4)[ف ا لوهنا]يقد ها أب بعة أتحححححححححهر  
أسححح م ق أثناء ال حححنة هل أو  وبنامها بعضحححهم ع ذ القولن ق أن الذمي إاا مات   ,(5)ا نع

: قال اإلما   ,(6)وطرلمها الفو اين ق عقدها سحححنة، و ل ع يه الك  ؟ي يمه ق حححط ما مضحححذ
 .هذا ق ا هالةة ع ذ النفو . (7)مل أ ه لغريه، وهو غ ط

 .وأن ق الذ ية وجهن، أما ا هالةة ع ذ األموال فقد تقد  ق أهنا توز مؤبدت
 وزتوال ، عشححر سححنن إىلا هالةة   (8)[فتجوز]  حح  ن ضححعف  ابأن يكون    :الثاةية
وهو ةظري القول أبن ا  ححححححححححححححافر إاا ،  وفيحه وجحه أةحه جيوز ع ذ قحد  احلحاجحة  ,(9)الي لت ع يحه

 

كل م حححححفلة "(: 1/66وقال ق اجمل وع ) .(8( ))منهاج الطالبن. اةظر:  مي لقد  اجلديد رالف (1)
فيهحا قوالن ل شححححححححححححححافعي ) مححه  ( قحدمي وجحديحد؛ فحاجلحديحد هو الصحححححححححححححححيآ وع يحه الع حل؛ ألن القحدمي  

 ."و أكثر وقالوا يفىت فيها ابلقدمي مرجوع عنه, واستث  ةاعة من أصحابنا حنو عشرين م فلة أ
 ق )و(: )ينيعها من بدن ا  تفجر(. (2)
 (.ا    نق )ط(: ) (3)
 (.ف فاوهناق )و(: ) (4)
 (.10/335(. والروضة )11/557وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (5)
مل أجححححده ق ا خطوط من اإلابةححححة, وقححححد ةقححححل هححححذا القول عنححححه ابن الرفعححححة ق كفححححايححححة النبيححححه   (6)
(17/107.) 
, إال أن ابن  ومل يصححححححرح بذكر الفو اين  ",وق بعض التصححححححاةيف"( وقال: 18/77هناية ا ط ب ) (7)

ا صحححححححححححنفن  ضف ىت قال ق " هناية ا ط ب " وقال بع"(: 3/132ر كان قال ق وفيات األعيان )
. واةظر: البداية والنهاية  "كذا وغ ط ق الك، وتحححححححححححححرع ق الوقوع فيه، ف راله أبو القاسحححححححححححححم الفو اين

 .(368(. ومقدمة حمق  هناية ا ط ب )12/121)
 (.فيجوزق )و(: ) (8)
وهو ا عت د, لكن إن اةقضحححححححححححل ا دت واحلاجة ابقية، اسحححححححححححتؤةف العقد. اةظر: الشحححححححححححرح الكبري   (9)

 (.10/335(. والروضة )11/557ل رافعي )



 

 

 

449 

 

 اجلواهر البحرية

ا  ؛تا ت  (1)[يرجو]أقا  بب دت لشححححغل  وقال الشححححي  ، نتهذا ا شححححهو  ق احلال، يقصححححر أبدف
عشححححححححححححححرفا ُث أبطححل العقححد قبححل متحامهححا (ع يححه ال ححححححححححححححال )هحالن : أبو ملحامحد

وارت ف . (3)(2)
وهو ، ن ححححححح مل ي  : وقيل،  الي لت ع ذ أ بعة أتحححححححهر (4)]ة  حححححححخْل[: قيلف،  األصححححححححاب فيه

مل تي الي لت ع ذ ؛  ححححح ة    (7)إةه :فإن ق نا،  ما يوجب ةقضحححححها (6)ألهنم فع وا  ,(5)األصحححححآ
 ل حاجة إىل سححححنة (8)[عقدها]فيجوز   ؛ال: وإن ق نا،  ال حلاجة وال لضححححرو ت،  أ بعة أتححححهر
 .(10)فيه وجهان؟ عن ال نة (9)[ينقص]أ  جيب أن 

هب أةه فإن ق نا ا ذ، وق جوازها إىل عشححر قوالن،  وجيوز عقدها لضححرو ت إىل سححنةٍ 
ا ارر ؛قضحححححححححححححححل واحلحاجحة ابقيحةال جيوز ع ذ العشححححححححححححححر فحإن اة وعن ابن ، اسححححححححححححححتحفةف عقحدف

ُث ع ذ عشر قبل اةقضاء   ,فيعقد ع ذ عشر  ؛عقول متفرقةأةه توز الي لت ق    (11)ا رزابن

 

 ا(.يرجو ق الن ختن: ) (1)
 (.17/108(. وكفاية النبيه )12/303البيان ل ع راين ) (2)
( صحححيآ البخا ي، كتاب: الشححروط, ابب: الشححروط ق اجلهال وا صححاحلة مع أهل احلرب وكتابة  3)

(  قم احلحديحث:  29ابب: كتحابحة الع م )، . وكتحاب: الع م2731(  قم احلحديحث: 487الشححححححححححححححروط )
صححححححيآ م ححححح م، كتاب: احلج، ابب: حترمي مكة وصحححححيدها ورالها وتحححححجرها ولقطتها، إال و  .112

ابب: صحح آ احلديبية  ،  . وكتاب: اجلهال وال ححري1355(  قم احلديث: 2/986) نشححد ع ذ الدوا  
محد، أول م ند الكوفين، ملديث ا  و  أ. وم ند 1784(  قم احلديث: 3/1409ق احلديبية )

 .18910(  قم احلديث: 31/206بن خمرمة اليهري، ومروان بن احلكم )
 (.11/558وا ثبل مواف   ا ق الشرح الكبري ل رافعي ) ق )و(: )ي تحب(, (4)
رطف يتبن من سحححححححياق    ا طبوع(. ووقع 11/558وهو ا عت د. اةظر: الشحححححححرح الكبري ل رافعي ) (5)

 الكال .
 أي: الكفا  ا عاهدين. (6)
 ب(./247) (7)
 (.عندهاق )و(: ) (8)
 (.يقصق )و(: ) (9)
 (.11/558ل رافعي )اةظر: الشرح الكبري  (10)
( أبو احل ححححححححححححححن, ع ذ بن أمحححد بن ا  رزابن, هو أملححد أ كححان ا ححذهححب و فعححائححه, تفقححه ع ذ أىب  11)

طبقات الشحححححافعية الك ى ل  حححححبكي  اةظر:  توق سحححححنة سحححححل وسحححححتن وثال ائة.  , احل حححححن بن القطان 
(3/346). 
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 .(2)وهو مقتضذ كال  الفو اين، (1)األوىل
ز لت ع ذ سححححححنة إاا كاةوا ق باللهم ملىت لو لرل بعضححححححهم لنا   (3)[يهالةون]وإلا 

وإن كان تحححححححححغ ه ال  ن من ا قا  فوق ال حححححححححنةفقد تقد  أةه ال ميكم   (4)[برسحححححححححالة]أو   أبمان
 .بن األ بعة أتهر وال نة اخلالف (5)[ماق و ]، فيهاقضي ني

ِ:ِعفِر
فالصحيآ الذي قاله اجل هو  أن العقد  لو أط   اإلما  العقد ومل يقيده مبدت

وهل ينيل ع ذ أ بعة أتهر تنييال ع ذ  ,(7) يصآ ق ملالة القوت :وقال الفو اين ,(6) ابطل
وإن كان ق ملال العقد ينيل ع ذ  ,(8)قوالنفيه ؟ ع ذ سنة تنييال ع ذ األكثرأو  األقل

 .عشر سنن
 . (10)وفيه لإلما  اعرتاه ,  (9)وةقل بعضهم احلالة الثاةية عن صاملب التقريب

  :أو " أقركم ما ت ل": ُيصصها بشيء فيقولأو  وجيوز أن ال يوقف اإلما  ا دت
مل   ؛ "  تعاىلما أقركم " :أو  ",أقركم ما تاء  ": ولو قال. "أةقض مىت ت ل"

 

 ." رزابن وملكاه القاضي احل ن عن ابن ا"(, وقال: 17/108كفاية النبيه )  (1)
مل أجححححده ق ا خطوط من اإلابةححححة, وقححححد ةقححححل هححححذا القول عنححححه ابن الرفعححححة ق كفححححايححححة النبيححححه   (2)
(17/108.) 
 (.يهالةواق الن ختن: ) (3)
 (. سالةق )و(: ) (4)
 (.وماق )ط(: ) (5)
 (.10/335(. والروضة )11/558وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (6)
لو أط   اإلمحا  ا هحالةحة ومل (: "7/91مل أجحده ق ا خطوط من اإلابةحة, وقحال ق الوسححححححححححححححيط ) (7)

ق ملال القوت وجهان أملدمها أةه ينيل ع ذ األقل   يذكر ا دت فالصححححححححيآ أهنا فاسحححححححدت وقال الفو اين
ل ع ذ عشحححر سحححنن إا ال والثاين ع ذ األكثر وهو ما يقا ب ال حححنة, وإن كان ق ملالة الضحححعف فيني 

 ."يتقد  أق ه
 (.336 -10/335(. والروضة )11/558اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (8)
 (.18/78هناية ا ط ب ) (9)
 (.78 -18/77هناية ا ط ب ) (10)
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والفرق أةه ، (2)قد عاقد ع يه أهل ري  (ع يه الصالت وال ال ) كان   إنو  , (1)يصآ
 .لع  ه وحنن ال ةع  ه (ع يه ال ال )

وإن كان م   فا  ,مل جيي ؛ وهو منهم ",ما تاء فالن "  : أو ، "ما ت تم": ولو قال
ي تقل : وقال ا او لي ,(3)والنقضوا شهو  أةه ي تقل ابإلبقاء ، جاز  ؛عدالف اا  أي

، وإال فال جيوز إال لان اإلما ،  وأما ابلنقض فإن كان من والت اجلهال جاز  ,ابإلبقاء
ب ةقض  ّ غ   ؛(4) [عذ ٍ ل]وإن كان ابلعكس فإن كان ، يأبق ؛اإلبقاء لوةه إن  أى اإلما   ف

 . (6) كا دت ا قد ت أي احملكم ق اإلبقاء   (5)[غ ب]  ؛وإن مل يكن عذ  ,اإلما 
ك ا لو عقد ملالة الضححححححححححححححعف ع ذ أكثر   ؛ولو زال ق مدت اددةة ع ذ القد  اجلائي

 ؛القوت (7)[ملال]ع ذ سحححححححنة ق أو   ع ذ مخس واحلاجة تندفع أب بعأو   من عشحححححححر سحححححححنن
 .( 10)(9)التفري  (8)[قول]ع ذ  أةححه :أظهرمهححا ,وق اجلححائي طريقححان، بطححل ق القححد  اليائححد

كححالرهن   ؛فيححه (11)[عوه]ومهححا الطريقححان ق اجل ع في ححا ال ، القطع ابلصحححححححححححححححححة: والثححاين
 .والوقف

 

 (.10/336(. والروضة )11/559وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (1)
(  485ابب: إاا اتحححرتط ق ا يا عة إاا تححح ل أررجتك )  ( صححححيآ البخا ي، كتاب: الشحححروط,2)

. وصحححححححيآ م حححححح م، كتاب: الطالق، ابب: ا  ححححححاقات، وا عام ة جبيء من الث ر  2730 قم احلديث: 
 .1551(  قم احلديث: 3/1186والي ع )

 (.10/336(. والروضة )11/559وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (3)
 (.بعذ ٍ ق )ط(: ) (4)
 (.ةقضق )ط(: ) (5)
 (.14/353احلاوي ) (6)
 ة(.ملالق )و(: ) (7)
 (.قويلق )ط(: ) (8)
 (.10/336(. والروضة )11/559أي: تفري  الصفقة. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (9)
 (.10/336(. والروضة )11/559وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (10)
 (.غرهق )ط(: ) (11)
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ِيفِأحكامِالعقد:ِالنظرِالثاين
 :وف هِ  ائل

أبن ف حححححد بي لت  ؛فإن مل ت ع تحححححرائط الصححححححة، إاا وجدت صحححححو ت العقد :األوىل
 ل أسحححححري أو  كبذل مال  ؛بشحححححيء من الشحححححرائط الفاسحححححدتأو    ,(2)ةع ذ ا شحححححروع  (1)[مدته]

ولو كاةوا ق باللان ب غناهم ،  وجيب أعالمهم به،  لكن ال جيوز اغتيادم،  فال أثر له ؛م  م
إال أن يصحد  منهم ما يقتضحي ،  وجب الكف عنهم إىل اةقضحاء ا دت  ؛وإن صحآ، مفمنهم

 .(3)ةقض العهد
 .وقتادم وأااهمعن قت هم  (4)[الذمة]أن ينكف ا    ون وأهل  :ومع  الكف

وال كف بعضححححححححححححححهم عن ، مل ي يمنحححا كف أهحححل احلرب عنهم ؛وإن كحححاةوا ق باللهم
 ,(5)ليمنا كف أهل احلرب عنهم لون لفع بعضهم عن بعض  ؛وإن كاةوا ق باللان،  بعض

 .ع ذ ا شهو 
إن تنححاصححححححححححححححفتم وإال ةبححذان العهححد لكم : بححل يقول دم ,(6)[ي ي ]ال : وقححال ا ححاو لي

 .(7)ب وغ مفمنكم ملرابف لناوصرمت بعد 
 .عي  ؛وإن قذفه ,ض اةه (8)[هليم] ؛ماالف أو  امي دم ةف فاأو  ولو أت ف م  م

وبقذف ا  حح م ،  ا الضحح ان ولتالف ماد،  قتل ا  حح م والذمي القصححاصبوع يهم 
 .احلد

أرذوا أو  قت وا م حححححححح  فاأو  ك ا لو قات وا ا  حححححححح  ن  ؛منهم رياةة ت ومه ا صححححححححد  
أو  ,الرسححححححححححححححولأو  جهروا ب ححححححححححححححب الحدينأو  ,كحاتبوا أهحل احلرب أو   اووا عينحفا دمأو   ,محالحه

 

 (.مدهق )و(: ) (1)
 أ(./248) (2)
 (.10/336(. والروضة )11/560اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (3)
 ق )و(: )امتهم(. (4)
 (.7/154(. والروضة )8/104وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (5)
 وا ثبل مواف   ا اكره ا او لي.  ق الن ختن: )ينيل(, (6)
 (.13/328احلاوي ) (7)
 (.ليمهم(: )طق ) (8)
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 .(1)ةتقض من غري توقف ع ذ ملكم اإلما  ابالةتقاها ؛ملوا بنقض العهدصرّ 
عهحد  (2)[نقضت  ؛الحذمحة ]عقحداليت ارت ف ق أهنحا تنقض  ت راضحححححححححححححح وا : قحال اإلمحا 

 .(3)اددةة قطعفا
جحاز قصحححححححححححححححد ب حدهم وقتحادم واإلغحا ت ع يهم إن ع  وا أن محا  ؛وإاا اةتقض عهحدهم

ا فيححححه ؟ يتوقف ع ذ اإلةححححذا أو  وإن مل يع  وا فهححححل يقححححات ون ق احلححححال، فع وه انقضححححححححححححححححححف
 .(4)وجهان

 يقتضي  ل التفصيل إىل وإيرال الغيايل ,األول  ؛وا واف  إلطالق ا عظم:  قال الرافعي
ال   ؛جنايةإاا مل يع  وا أةه  : وينبغي أن يقال: قال ؟ال  أ  جنايةالع م أبن الصححححححححححال  منهم 

 .(6)كالقتال،  ق مصححححححححالمته ل هدةة (5)[يشححححححححك ]به مما ال    ا ف  قض العهد إال إاا كانتين
 .اةتهذ

 .ويشبه أن يكون من هذا القبيل ما ارت ف ق ةقض عهد الذمة به
أهنم ال يغتحححالون  (8)والرو ين (7)ابن كجأمحححا إاا كحححاةوا ق باللان فعن القحححاضححححححححححححححين 

النقض ك ا تقد    (10)[به]وينبغي أن يفصححححححل في ا ملصححححححل ، وفيه ةظر  ,(9)ويب غون ا فمن
 .ب تب يغهم ا فمن هناك ففوىل هنافحيث ال جي ,ق عقد الذمة

ع ذ  (11)[النححاقضححححححححححححححن]ولو ةقض بعضححححححححححححححهم العهححد لون بعض فححإن مل ينكر غري 
ا ؛النحاقضححححححححححححححن بقول وال فعحل فعحل ك حا لو أو  وإن أةكروا بقول، اةتقض عهحدهم أيضحححححححححححححححف

 

 (.10/337(. والروضة )11/560اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (1)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )و(. (2)
 (18/101هناية ا ط ب ) (3)
 (.10/337)ا عت د اةه ال يتوقف ع ذ اإلةذا . اةظر: الروضة  (4)
 (.تكق )و(: ) (5)
 (.204 -2/203)(. واةظر: الوجيي  11/560الشرح الكبري ) (6)
 (.17/143كفاية النبيه )  (7)
 (.13/425اةظر: لر ا ذهب ) (8)
 (.10/337وهو ا عت د. اةظر: الروضة ) (9)
 ق )و(: )فيه(. (10)
 ق )و(: )الناق ن(. (11)
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 .(2)مل ينتقض عهدهم ؛ع ذ العهد (1)[مقي ون]بعثوا إىل اإلما  أبان أو  اعتيلوهم
غري ع يهم إال ي حححححححححبيهم اإلما  وال ي   (3)[ال]ف ؛ُث إن مل يت يي الناقضحححححححححون عن غريهم

 .صا وا انقضن ؛يفع وا مع القد ت (4)فإن مل، بعد اإلةذا  وأمرهم ابعتيادم عنهم
تحب ع يحه ملك حه      ؛قحامحل بحه بينحةأو  رحذ منهم واعرتف أبةحه من النحاقضححححححححححححححنومن أ  

فيكون القول قول ، إال أن يكون ماله ق يد الغالن:  قال ا او لي  ,(5)وإال صححححدق بي نه
 .هذا ا شهو ، (6)اإلما  ق ا ال من غري مين

 :(8)أمران غريبان (7)[هءوو ا]
من بعضحححححححححهم وسحححححححححكل الباقون من غري   (9)[رياةة]لو بدت : قال اإلما :  أملدمها

 .(10)إةكا  كان لإلما  أن ينبذ إليهم عهدهم
األتححححححححححححححراف ففي و لو ةقض ال ححححححححححححححوقحة العهحد ومل يع م الرئيس : قحال ابن كج :الثحاين

ولو ةقض الرئيس وامتنع األتباع وأةكروا ففي االةتقاه ،  اةتقاضححه ق مل  ال ححوقة وجهان
 .(11)ق ملقهم قوالن
روف اقتضححححححححححححححححاهححا ُث زال وقوي أو  عفلو هححالن اإلمححا  مححدت لضحححححححححححححح   :(12)الثححاةيححة
أو   ه  وتهتوىل غري  أو    سححححححواء كان اإلما  العاقد ابقيفا  ,وجب الوفاء بت ك ا دت  ؛ا  حححححح  ون

ا، عيله إن كان ف حاله بطري    ,ظرة  :  قال ا او لي،  لكن لو  أى اإلما  الثاين العقد فاسحدف

 

 (.مقي نق )ط(: ) (1)
 (.10/337(. والروضة )561 -11/560اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (2)
 ق )ط(: )وال(. (3)
 ب(./248) (4)
 (.10/338(. والروضة )11/562وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (5)
 (.14/381احلاوي ) (6)
 (.و اءهق )و(: ) (7)
 (.10/337والروضة )(. 11/562اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (8)
 ( بدون تنقيط, وا ثبل من الروضة ل نووي.حاىةق )ط(: )جناية(, وق )و(: ) (9)
 (.18/100هناية ا ط ب ) (10)
 (.338 -10/337 وضة الطالبن ) (11)
 فإةه قال قبل صفحات: )وفيه م ائل( فذكر األوىل, وهذه الثاةية.  أي: ا  فلة الثاةية, (12)
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 .(1)إةاع ف خهأو  وإن كان بنص، االجتهال مل يف خه
تدل  (4)[أما ت]وظهرت  (3)[(2)[كبا هم]رياةة من ]لو اسحححححححححتشحححححححححعر اإلما    :الثالثة

 ,( 7)(6)لإلما  أن ينبذه إليهم  (5)[لكن] ,فا نصحححوص الصححححيآ أن العهد ال ينتقض ع يها
واسححححححححححتشححححححححححعا    وعن الشححححححححححي  أيب ملامد أةه ينتقض بنفس ظهو  أما ت تدل ع ذ رياةتهم

العهححححد وفيححححه قول أةححححه ليس لإلمححححا  ةبححححذ ، (9)وزعم اإلمححححا  أةححححه ال رالف فيححححه، (8)الححححك 
 .(10)بذلك 

ومن ع يحه منهم آللمي ، ومليحث جحاز لحه ةبحذه فال بحد من إةحذا هم وإبالغهم ا حفمن
 .الأو  منه مال في توىفأو  قذف (12)[أو ملد] (11)[قصاص]مل  

 . حقهم بدا  احلرب ةنعه من ا    ن وأهل عهدهم و لأن  :ومع  تب يغه ا فمن
ولو  وال اعتبحا  ابلوهم اجملرل، مل جيي ةبحذه إليهم  ؛جنحايتهمولو مل يظهر محا يحدل ع ذ 

 .(13) قوي ق اخلاطر
ك حا   ,ع ذ أهحل ادحدةحة الكف عن قبيآ القول والع حل ق مل  ا  حححححححححححححح  ن :الرابعحة

ق القول والفعححل لون  (14)[اجل يححل]لكن ع يهم بححذل ، ي ي  ا  حححححححححححححح  ن الححك ق ملقهم
 

 .(10/339(. والروضة )11/563: الشرح الكبري ل رافعي ). واةظر(14/369احلاوي ) (1)
 .ولعل الصحيآ ما أثبتناه(, كبالهمق الن خة: ) (2)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )و(. (3)
 (.أما اتق )و(: ) (4)
 (.لكنق )و(: )و  (5)
 (.8/387(. وخمتصر ا يين )4/196اةظر: األ  ) (6)
 (.10/338(. والروضة )11/562وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (7)
 (.10/338 وضة الطالبن ) (8)
ولو اسححححتشححححعر اإلما  منهم د ة اخلياةة، ومل يتحقمقها، ف ه  (: "18/100قال ق هناية ا ط ب ) (9)

صححآ أةه ال جيوز ةبذ  العهد أن ينبذ إليهم عهد هم، خبالف ما إاا بدت د ة من أهل الذمة؛ فإن األ
 ."إليهم

 (.10/338(. والروضة )11/562اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (10)
 (.قصاصق )و(: )و  (11)
 (.وملد ق )و(: ) (12)
 (.10/338(. والروضة )11/562اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (13)
 ق )و(: )احلبل(. (14)
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 .(1)ا    ن
أو  ,يصححححح وهنم فصحححححا وا يقطعوهنمأو  ,يهينوهمكرمون ا  ححححح  ن فصحححححا وا ولو كاةوا ي  

 ؛ةقصححححححححوا ع ا كاةوا ُياطبوةه بهأو   به  ,اإلما  فصححححححححا وا ي ححححححححتخفون  (2)[كتاب ] يعظ ون
 ؛وإن مل يذكروا عذ ا ,(3)[ هب  ق  ]  ؛فإن اعتذ وا مبا جيوز قبول مث ه  ,سحححفدم اإلما  عن سحححببه

 .(4)وينقضه، قض عهدهمأةه ينأع  هم  ؛فإن امتنعوا، هم ابلرجوع إىل عالدمر  أم  
 .(7)اجليية (6)]كعقد[ (5)(ص ذ   ع يه وس م)وينتقض العهد ب ب  سول   

شححححححححهد ع يه ليع ل به وي   ,ينبغي لإلما  أن يكتب عقد اددةة ق كتاب  :اخلام ححححححححة
 .(8)"لكم امة   وامة  سوله واميت": وال أب  أن يقول فيه، من بعده
فإاا تححرط ، مبقتضححذ الشححرط ق العقد الصحححيآ (10)[الوفاء]جيب  :(9)[ال ححالسححة]

وكذا ،  بع الشرطات    ؛ للانهومن جاءان منهم من الرجال    أن من جاءهم من ا    ن  لوه
بع أيضفا سواء ات    ؛إن ترط أن من جاءان منهم من الرجال  للانه ومن جاءهم منا مل يرلوه

 .(11)وفيه تفصيل ن  من بعد، كافرفاأو   كان الذي نتينا منهم م   فا
وإن كحاةحل ، كحاةحل كحافرت فهي كحالرجحل  (12)[فحإن]وأمحا تححححححححححححححرط  ل ا رأت إاا جحاءتنحا  

 .م   ة مل جيي
 .ال  له لهمتكينهم من اسرتلا :وا رال من الرل

وي حححححتحب لإلما  : ( ضحححححي   عنه)قال الشحححححافعي ،  وال جيب ع يه أن يرجع إليهم
 

 (.10/339(. والروضة )11/563اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (1)
 ق )ط( ك  ة مط وسة, وما ظهر منها ال ُيالف ا ثبل. (2)
 ق )و(: )قت ه(. (3)
 (.  10/339(. والروضة )14/383الشرح الكبري )و  (.430 -13/429البحر )  :اةظر (4)
 أ(./249) (5)
 ق الن ختن: )لعقد(, وق )ط( حيت ل كا ثبل, ولعل الصحيآ ما أثبتناه. (6)
 (.10/337(. والروضة )11/563اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (7)
 (.4/225(. وأس  ا طالب )14/370اةظر: احلاوي ) (8)
 ق )ط(: )الرابعة(, وا ثبل من )و(, وهو ا واف  ل تق يم. (9)
 ق )و(: )الدواء(. (10)
 (.10/339(. والروضة )11/564اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (11)
 ق )و(: )وإن(. (12)
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وقال ، ه به وال يصححححححرحرّ  ع  يح   :وقال بعضححححححهم،  (2)(1)"[إليهم]ال ترجع " :أن يقول له سححححححرفا
أتا   ؛وإن كاةل ق عدمه،  ملثه ع يه  ؛إليهمق عوله   (3)[ا ص حة]إن كاةل  :  ا او لي

إليه به سرفا
(4). 

 .(6)فيه املت االن لإلما ؟ اغتيادم (5)وهل  ن أس م منهم
ق وجوب  ل صححححححداق من جاءت منهم متيوجة ليوجها ق ا هالةة : (7)[ال ححححححابعة]

 .(8)ال جيب :أصحه ا، اليت مل يشرتط فيها  ل أملد من ا    ن قوالن
وقطع بوجوبه إاا مل تكن مدروال ،  ورصحححصحححه ا بعضحححهم مبا إاا كاةل مدروال هبا

من جاءان م ححححححح م   ": في ا إاا أتذ اإلما  ب فٍظ عاٍ  فقال (9)[القولن]وطرل بعضحححححححهم ،  هبا
 .(10)وأوىل ابلوجوب ، ع ذ صو ت اإلطالق اوجيوز أن يرتب: قال الرافعي، " للانه

 .ففي الغر  القوالن ابلرتتيب ؛العقد به (11)[وأف دان]ولو ترط اإلما   لهن 
 .(12)فالنظر ق سببه ومصرفه وقد ه ؛جيب الغر  :إن ق نا :التفريع

 .فهو منعها عن اليوج بع ة اإلسال  ؛أما سببه
 ,لط ب بل لكن غابل عنا قبل اط  أو   ,ط بجاءتنا ومل ت   إاا  ع ا  ؛واملرتزان اب نع
أةحه  ؛طحالحب (13)[وال]ان  ءاوكحذا ملكم كحل كحافٍر وكحافرٍت جحا، نعإا ال م ,فحإةحه ال  ل وال غر 

 

 (.إليهق )و(: ) (1)
األ ه، وأتححححا  ع ذ من أسحححح م أن ال ن  منيله وأن يذهب ق "(, مليث قال: 4/202األ  ) (2)

 ."فإن أ ه   عي وجل واسعة فيها مراغم كثريت
 (.اب ص حةق )و(: ) (3)
 (.14/365احلاوي ) (4)
 .نأي: ا هالة (5)
 (.18/81هناية ا ط ب ) (6)
 (, وا ثبل من )و(, وهو ا واف  ل تق يم.الثامنةق )ط(: ) (7)
 (.340 -10/339(. والروضة )11/566)وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي   (8)
 (.القويلق )و(: ) (9)
 .(10/340(. واةظر: الروضة )567 -11/566الشرح الكبري ) (10)
 (.ففف داتق )و(: ) (11)
 (.10/340(. والروضة )11/567اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (12)
 ق )و(: )ولو(. (13)
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 .ن من جاء طالبا ل رجل منهكم بل مي    ,ال جيب  لمها وإن ترطنا  ل الرجل
 .(1)لي  الوفاء ابلشرط ؛وعن الفو اين أان إاا ترطنا مح ه إليهم

 ,فإةه ال جيب الغر  ,عشححححححريداأو    بها أبوهاع ا إاا ط  ااملرتاز  ؛"عن اليوج"  :وقولنا
 .إا ال مل  دم ق البضع

 . سولهأو  وكي هأو  وا عت  ط ب اليوج
ا مححا إاا كححاةححل ابةححل من اليوج بثالخم وُيرّ  قححال  .بواملححدت ر عححاأو  ج بححه أيضححححححححححححححححف
 .جاءت قبل الدرولأو  :وغريه (2)ا او لي

ا]، الط ححب ق العححدتينبغي أن يكون لححه : وقححال الرافعي إاا ملصحححححححححححححح ححل  (4)(3)[فححفمححم
 .(5)فال أثر له ؛البينوةة

و بوقد صحححححححرمح به القاضحححححححي أ، له تحححححححي فا إاا كان قبل الدرول وقضحححححححية هذا أال يغر 
وعن ابن لاول أةمه ال فرق بن أن يكون ط به دا   ,(7)وملكاه ابن  الصححححححبماغ عنه  ,(6)الطيّ ب

 .(8)وصرمح ابلقولن ق غري ا درول هبا، استحقاق الغ ر بعدها ق أو  ق العدت
 .(10)وابن  الصبماغ (9)ا أيضفا اإلما  وصرمح هب

 

مل أجححححده ق ا خطوط من اإلابةححححة, وقححححد ةقححححل هححححذا القول عنححححه ابن الرفعححححة ق كفححححايححححة النبيححححه   (1)
(17/116.) 
 ( ومل أجد قوله هذا.365 -14/362اكر ت عة تروط ق احلاوي ) (2)
 ق )و(: )وأّما(. (3)
 ب(./249) (4)
 .(10/342(. واةظر: الروضة )11/569الشرح الكبري ) (5)
  -11/568, واةظر: الشححححححححححححححرح الكبري )مل أجححد كتححاب اجلييححة وا هححالةححة ق ا طبوع من التع يقححة (6)

569). 
...وملكذ القاضحححي  محه   ق اجملرل عن ايب اسححححاق (: "270قال ابن الصحححباغ ق الشحححامل ) (7)

: أةه ال مهر واهنا ي تقر ا هر ابلقبض ومل يقبضه ك ا ااا اس م قبل قبض العوه الفاسد  روجها ار
غري مدرول هبا فقد ابةل ق البيع مل يقبضحححححححححه. وان كان قبل ان يطالب هبا قبل اسحححححححححالمه او كاةل 

 ."سالمهال
 مل أعثر ع ذ كتبه, ومل أجد من ةقل هذا القول عنه. (8)
 (.18/90هناية ا ط ب ) (9)
 (.268الشامل ) (10)
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إةمه ال ف، ق ت ل قبل الط بأو  لو ماتل  (1)[ع ما] "؛بع ة اإلسححححححححال "  :قولهبواملرتز  
ابلقيد األومل وهو فإنم ا يتة وا قتولة ررجل ،  وهذا القيد كا  حتغ  عنه، منع ا الإ ,غ ر 
 .كان قد لرل لا انإن  و ، وكذا لو مات اليوج قبل الط ب، ا نع

 .مل ي قط الغ ر  ؛مات أملدمها بعد الط ب وا نع وإن
ا إن مل يوجب القتل   الديةأو   وجب القصحححححححاص ؛وإن ق ت ل بعد الط ب ، قصحححححححاصحححححححف
 .وجيب ا هر أيضفا ع ذ القاتل

ل ويقال: وقال اإلما  بعد ملكاية هذا  ؛إن قت ها متصححححالف ابلط ب: ينبغي أن ي فصححححم
فال أثر ل قتحل ، فقحد اسححححححححححححححتقرم الغ ر  ع ينحا اب نع ؛وإن ترارذ القتحل عنحه، فحاحل كم محا اكروه

، فإنم ا هر م ححححححححتح ي بعد ط به، ولعل ما قالوه أقو : قال الغيايل،  (2)ك ا لو ماتل  ,بعده
ا ق ، جيححب ا هر ع ذ القححاتححلفينبغي أال ، قر بححل ا ححدت أ  بعححد ت  وقححد حتق  ا نع تححححححححححححححرعححف

بينه حا ق  و ّ  حححححححححححححح  ي  ف ْ ، اإلمكحان (3)[ت فو ]فحإةحه ، ن بح عح د اليمحانوإأو جيحب ع يحه  .احلحالتن
وجي  به   ,(4)فيتعنم الثاين،  إليه أملد رواالملت ال األول مل يصححححححححح ، إجياب الغ ر  ع ذ القاتل

 :أي  .(6)عندي أن جيب الغ ر  ع ذ بيل ا الت ل حي:    وقال ق الوسححححححححححححيط،  (5)ق الوجيي
 .اةتهذ. ق الصو تن

 :(7)]ا اء[ ويت خص ق ا  فلة ابملت ال اإلما  والغيايل ثالثة
 .جيب الغ ر  ع ذ القاتل وهو ا ذهب: اأملده
 .وهو املت ال الغيايل، ال: والثاين
 .وإال فال، وجب ع يه ؛إن كان القتل عقب الطالق: والثالث

 

 ق )و(: )ك ا(. (1)
 (.89 -18/88هناية ا ط ب ) (2)
 (.ق(: )فو طق ) (3)
 .(213 -212الب يط ) (4)
ولو ق ت حل قبحل الط حب أو محاتحل فال غر , وإن ق ت حل بعحد  "(: 2/205قحال الغيايل ق الوجيي ) (5)

 ."وجب الغر  ع ذ القاتل مع القصاص الط ب
 (.7/95الوسيط ) (6)
 ق )ط(: )أوا( ُث بياه. (7)
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أمحما ع ذ ، ويظهر أنم هحذا ك  حمه تفريع  ع ذ ا حذهحب ق أنم الغ ر  جيحب ق بيحل ا حال
 .وهذا يكون  أ ف  ابعفا، كون هنا ق مادايف ؛ةه جيب ع ذ ا رأتق أ (1)[األول]الوجه 

 .الديةأو  ا ع ذ القاتل من القصاص فال مل م ل يوج في ,وع ذ كل ملال
فحإْن كحاةحل اةتهحل إىل ملركحة ، اليوج قبحل الط حب ُث م ط مقهحا (2)[جحا ح  ]ولو جرملهحا 

ألنم فوادحا  لكن ع ذ اجلحا ح، وإال اسححححححححححححححتح  الغ ر ، فهو كحالط حب بعحد ا وت  ؛ا حذبوملن
 .(3)أصحه ا الثاين، فيه وجهان ؟ق بيل ا الأو  ،ي تند إىل اجلرح

فالنكاح  ؛أسحححح م قبل اةقضححححاء عددا فإن، ولو جاءت ا رأت م حححح  ة ُث م أسحححح م اليوج
ل منه ؛وإن كان أرذه قبل إسححححححالمه، وليس له ط ب مهرٍ  ,م ححححححت ري  وإن مل ي  حححححح م ، اسححححححرت 

 به وإال فإن كان قد طالب،  مل ي  ححححححححححححرتل منه  ؛أرذه (5)[قد]فإن كان   ,اةقضححححححححححححل  (4)ملىت
أةمه : وعن أيب إسححححححاق .حلصحححححول احلي ولة  ,(7)(6)[ طالبةاب] حححححتقر له  يأةمه   فا ذهب ؛قب ه

 .هر بعد البينوةةوليس دا مطالبته مب، فال تيء له ؛وإن مل يكن طالب به، (8)ال تيء له
فا شحححححححححححهو    ؛جاء اليوج يط بها  ُث، ا ُث م أسححححححححححح  ل ق العدتولو ط مقها طالقفا  جعيًّ 

ا إلحا تغر   لحه إاا  اجعهحا وا نصححححححححححححححوص الكحافر ا  حححححححححححححح  حة ال  ةكحاةحل  جعح وإن    ,(10)(9)أهنحم
 .(11)[صآت]

وال ، أةمه ي حححححتح  ا هر مبجرل الط ب لون مراجعة وررمج احملققون قوالف : قال اإلما 

 

 ق )و(: )اآل (. (1)
 ق )ط(: )را ج(, وق )و(: )ملا ح(, ولعل الصحيآ ما أثبتناه. (2)
 (.10/344(. والروضة )11/572وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (3)
 أ(./250) (4)
 ق )و( ك  ة غري واضحة. (5)
 ق الن ختن: )ا طالبة(. (6)
 (.10/341(. والروضة )11/568وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (7)
 (.10/341 وضة الطالبن ) (8)
 (.4/206األ  ) (9)
 (.10/344(. والروضة )11/572وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (10)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيآ ما أثبتناه.ىصح(, وق )و(: )يصآق )ط(: ) (11)
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أو  ولو كان الطالق ابئنفا بع و ه،    لهر  غ    ؛فإاا ط ب،  (1)مع  التححححرتاط الرجعة الفاسححححدت
 .مل ي تح م تي فا ؛ثاللف 

 .(2)كها أن ت ط ّ   ةف ها ع ذ الفو وكذا لو م ّ : قال الرو ين
ولو ، ي شحححححححححححرتط أن يكون الط ب ع ذ الفو : القاعدت أن يقال مئويال: قال الرافعي

 .(3)ط مقها بعد ط بها مل ي قط الغ ر  قطعفا

 

وعندي ال يتوجه النص إال أبن ةقول: ال يتحق  من اليوج "(, ُث قال:  18/91هناية ا ط ب )  (1)
توجيحه الط حب، محا مل يراجعهحا؛ فحإةحه إاا ط حب وتركهحا، فهو ق ملكم ا عره عنهحا، فحإهنحا إىل البينوةحة  

يححا  مححا اكرانه، فححإن الرجعيححة  اجع، فقححد ملق  الط ححب، وهححذا تكّ ف، ووجححه القمصححححححححححححححريهححا، وإاا 
 ."زوجة

البحر   :واةظر ( عن البحر.11/572وقحححد ةق حححه عنحححه الرافعي ق الشححححححححححححححرح الكبري ) مل أجحححده, (2)
(13/404- 412.) 
 .(10/344(. واةظر: الروضة )11/572) الشرح الكبري (3)
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ِ:فرِع
، وجاء اليوج يط بهن، ة حححححححوت ففسححححححح  ن وهاجرن ر  شحححححححْ ا هالن ع   (1)[حتل]لو كان 

 .(3)مهو هن (2)ي[عطأ  ] ؛فإاا ارتا هن، اررت أ بعفا منهن: قيل له
ا ا ححال وال بححدل ، ال مهر ا ثححل، من ا هر اا غرو  ل يوج فهو قححد  مححا أعطححاهحح  وأمححم
 .(4)وال ما أةفقه ق الع ر ، النفقة والك وت

 .الغ ر  ع يها أبنّ  وإن كان ابقيفا إالم ع ذ الوجه لهذما ب (5)[عن]وال جيب  ل  
بدله إن مل يكن أو    وجب  ل ه  ؛أنم ا هر إن كان ملالالف   الصحححححححححباغ هناوق كال  ابن  

وإن  ،وهي م كها،  هو يقتضحححي  ل العن إن كاةل ابقيةو   ,(6)من سحححهم ا صحححاحل ,موجولفا
 .دا ق بيل ا الدب كان  ؛كاةل اتلفة

الذي :  وقال ا او لي،  ع يها اأن يكون بددا عند عدمها أيضحححححححححححححف : وقضحححححححححححححية األول
 وة حب القول برل، ومن مهر مث ها، أعطاه  (7)[مما]ن أنم اليوج ي حتح   أقلم األمريعندي 

إالم  مل ي ححتح ّ  ؛بعض الصححداق اكان أعطاه  ولو،  (8)ا بذله مط قفا إىل الشححي  أيب ملامدم
 وكذا لو مل يعطها إالم مخرفا،  مل ي ححتح  تححي فا  ؛تححي فا اوإن مل يكن أعطاه، بدل الك القد 

 .مل ي تح  الي لت ؛وإن كان أعطاها أكثر مما أصدقها، رنييرفاأو 
ا هر  (9)[رتشححححححححححححطم ]ففي غرمه له القوالن في ا إاا   ؛ولو كاةل أرذته منه ووهبته له

 .وفيه ةظر ,(10)ابلطالق
والتي  أملكا   ل اجلييةب  ق  أو  ُث م أسححح م اليوج ,وبعد الدرول  ولو أسححح  ل قبل قبضحححه

 

 .بدون تنقيط( ىحبق )و(: ) (1)
 ق )ط(: )أ عطذ(. (2)
 (.10/347(. والروضة )11/574وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (3)
 (.9/447والنجم الوهاج ) .(10/340(. والروضة )11/570اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (4)
 ق )و(: )غري(. (5)
 (.268الشامل ) (6)
 ق )ط(: )مبا(. (7)
 (.14/364احلاوي ) (8)
 ق )و(: )تشهر(. (9)
 (.10/341(. والروضة )11/568اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (10)
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فيه  ؟غرمه لهةفإاا أرذته منه فهل ،  ف ها مطالبته اب هر  ؛اةقضحححححححححححححاء العدتاإلسحححححححححححححال  بعد 
 .(1) ال ةغر  ومي ه إىل أانم ، املت االن لإلما 

غر  لحه ملىت ةالعحدت ومل ق عطذ ا هر وط بهحا ق أةحمه إاا أ  ومهحا مفرمعحان ع ذ ا حذهحب  
فال  ؛إسححححححاق أانم ال ةغر  له تحححححي فاأمما ع ذ قول أيب ،  بعد اةقضحححححائها أانم ةغر  له (2)أسححححح م

 .كذا منهأو   ،أعطيتها صداقها: وال يثبل الغ ر  بقوله، غ ر  هنا قطعفا
: (5)البندةيجيو   (4)قال القاضحححححححححي الط ي  ,(3)وإن أةكرت ا رأت النكاح فالقول قودا

 .بي ينها
 (6) وقال ا او لي، ت رل الي ن ع يه فيح ف وي حححححححححتح  ؛أهنا إن مل حت ف؛  وقياسحححححححححه
 .ع يه البينة ؛إاا أةكرته :(8)والرافعي (7)وابن الصباغ

 .وهذا ي فهم أةمه ال يكفيه عند إةكا ها مل فه إلثبات النكاح واستحقاق الغ ر 
وع يه  ,ت صححححححححححدق ابلي ن:  قال ابن الصححححححححححباغ وغريه، وإن صححححححححححدمقته وأةكرت القبض

 .ال مين ع يها: (11)والرو ين (10)وقال ا او لي ,(9)البيّ نة
وقحد  ، يفحص اإلمحا  عن مهر مث هحا ؛أهنم حا إاا ارت فحا: وعن الشححححححححححححححي  أيب ملحامحد

، حي ف الرجل أةمه أصححححححححححححدقها الك  ُثن األسححححححححححححرى الراجعن مأو   مي كن معرفته من التجا 

 

 (.18/90هناية ا ط ب ) (1)
 ب(./250) (2)
 (.10/340(. والروضة )11/567وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (3)
 لتع يقة.مل أجد كتاب اجليية وا هالةة ق ا طبوع من ا (4)
 (.17/132كفاية النبيه )  (5)
وإن أةكرته مل تقبل لعواه إال بشحححححححححاهدين من عدول ا  ححححححححح  ن (: "14/362قال ق احلاوي ) (6)

 ."ومين: ألهنا بينة ع ذ عقد ةكاح يشهدان بنكامله, وال يقبل منه تاهد وامرأاتن, وال تاهد 
 (.273الشامل ) (7)
 .(10/340(. واةظر: الروضة )11/567) الشرح الكبري (8)
 .(10/340(. والروضة )11/567) الشرح الكبري. واةظر:  (273الشامل ) (9)
 (.14/362احلاوي ) (10)
 (.13/410لر ا ذهب ) (11)
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 اجلواهر البحرية

أنم إقرا ها  (1)[واألصححححححاب  فاحملكي عن النص]وإن صحححححدمقته ا رأت ق القبض ،  وي  ححححح مم له
 .(3)لقبول إقرا ها ع ينا (2)[ال وجه]: وقال، واستشك ه اإلما ، مبنيلة إقامة البينة

ِ:فرِع
س اخل  س حمل  الغ ر  أةمه إن كان :  وفيه وجه    ,(4)ا رصححححد ل  صححححاحل ع ذ ا ذهب مخ 
 .(5)منهل  رأت مال أ رذ 

وكحذا إن هحاجرت إىل ب حٍد فيحه انئبحه ق ، غر  ا هر ؛فحإن هحاجرت إىل ب حد فيحه اإلمحا 
وإن هحاجرت إىل ب حد ليس فيحه ، ه ق بيحل ا حال فوجهحانانئبح   (6)[كحان]فحإن ، عقحد ادح دةحة

 .(7)لي  األمري منعها لون ا هر ؛وال انئبه اإلما 
 .(8)وليس ع ذ اإلما  هنا  ل  ا هر: ابن كجقال 

ا  لل":  إن قحال عنحد ا هحالةحة: وقحال البغوي وغريه مل   ؛"هتح م ن جحاءين منكم م حححححححححححححح  حف
 (11) ( ؛" م ن جاءان"  :أو) ,(10)["م حح  ا] (9)[ا  حح  ن]م ن جاء  ": وإن قال، ي يمه تححيء

 .(13)وهذا أمل ن: قال الرافعي .(12)وجب

 

الروضحححححححححححححة ل نووي , وحنوه ق "اإلما  عن العراقين   وىفقد ": (11/568الشحححححححححححححرح الكبري ) ق (1)
 .(4/206). واةظر: األ   (10/340)
 ق )و(: )األوجه(. (2)
 (.10/340و وضة الطالبن ) (.10/567والشرح الكبري ل رافعي ) (.18/91هناية ا ط ب ) (3)
 (.10/340(. والروضة )11/568وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (4)
والنجم الوهاج  (.341 -10/340(. والروضححححححححححححة )11/568اةظر: الشححححححححححححرح الكبري ل رافعي ) (5)
(9/447.) 
 ق )و(: )كاةل(. (6)
 (.10/341(. والروضة )11/568اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (7)
 (.10/341 وضة الطالبن )(. و 11/568الشرح الكبري ل رافعي ) (8)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )و(. (9)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )ط(. (10)
. والروضححححححححححححححة  (11/568), وهو ق الشححححححححححححححرح الكبري التهحذيحبمل أجحده ق  القوسححححححححححححححنمحا بن  (11)
(10/341). 
 (.7/525التهذيب ) (12)
 .(10/341. واستح نه النووي ق الروضة أيضا )(11/568الشرح الكبري ) (13)
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بالل  (1)[أطراف]من  فجحححاءت إىل طرفٍ  ؛"جحححاءينم ن ": إاا قحححال: وقحححال اإلمحححا 
 .(2)ا    ن فوجهان

ا واحملكي عن النص ا إاا جححححححاءت إىل غري ب ححححححد اإلمححححححا  ال يغر  مط قححححححف  .(3)أهنححححححم
 .ا تقدم مبواألصحاب رصمصوه 

 .(4)يوجها تي فا بال رالفلمل يغر   ؛بعد اةقضاء مدت اددةة ت ولو جاء

 

 ق )ط(: )طرف(. (1)
 (.18/96هناية ا ط ب ) (2)
 (.208 -4/206اةظر: األ  ) (3)
 (.9/447اةظر: النجم الوهاج ) (4)
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 اجلواهر البحرية

ِِفصل
 .(1)والقي ة ق الرقيقة، البضع  الكها غرو  بدله هو 

أو   للانهححا سححححححححححححححواء ط بهحححا زوجهحححا ؛امرأت منهم كححافرت (3)[إلينحححا]لر حححل  (2)[ولو]
وهحل هي ، فحإن أسحححححححححححححح  حل فهو ك حا لو جحاءت م حححححححححححححح  حةف ق أانم ال ةرلهحا إليهم، حمحا مهحا

 .ةعم: أصحه ا ,فيه وجهان ؟كذلك ق وجوب الغ ر 
وأمما الغ ر  ، ُث م جاء اليوج يط بها فال ةرلها وةقت ها،  ا تدت ولو جاءت م حححححح  ة ُث م 

غرمنحا لحه ق أصححححححححححححححآ  ؛وإن ط بهحا قب حه،    تححححححححححححححي حفامل ي غرم  ؛فحإن كحان ط بهحا بعحد قت هحا ابلرلت
 .(5)[ا  فلة]كذا صوم  األصحاب   ,(4)الوجهن

 .(7)وملضرت مرتدت في ا إاا أس  ل وا تدت  (6)وصوم ها اإلما 
ومل ، ال تصححفه لكن أ ر  عنها أهنا أسحح  لأو   ،جاءتنا جمنوةة تصححف اإلسححال ولو  

مل ةرلهححا ومل ةغر   ؛  عنهححا بشححححححححححححححيءخن   (8)[ومل]، بعححدهأو  ع م أكححان الححك قبححل اجلنونة
 .(9)مهرها

 .وسيف ، (10)إاا وصفل اإلسال  فهي كالصغريت تصفه: وقال ا او لي
ا مل تيل جمنوةحححة أفحححاقحححل وأقرمت  لوو ، رلهحححايينبغي أن : قحححال الرافعي، وإن عرفنحححا أهنحححم

 .(11)وال غ ر ، به  للانها قرّ وإن مل ت  ، غرمنا مهرها ابإلسال 
ا كحافرت جمنوةحةأو  ولو جحاءتنحا م حححححححححححححح  حةف ُث م ج نحمل  ؛ُث م أفحاقحل وأسحححححححححححححح  حل وعرفنحا أهنحم

 

 (.4/227(. وأس  ا طالب )10/342اةظر: الروضة ) (1)
 ق )و(: )ف و(. (2)
 ق )ط(: )إليها(. (3)
 (.10/342(. والروضة )11/569وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (4)
 ق )و(: )ا    ة(. (5)
 أ(./251) (6)
 (.18/87هناية ا ط ب ) (7)
 ق )و(: )أو مل(. (8)
 (.10/342(. والروضة )570 -11/569اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (9)
 (.14/363احلاوي ) (10)
 (.10/342واةظر: الروضة ) (.11/570الشرح الكبري ) (11)
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 اجلواهر البحرية

 .(1)فح ك ها ق الرل والغ ر  مل كم العواقل
فهي   ؛يصححححححححآ  إسححححححححالمها:  فإن ق نا،  ووصححححححححفل اإلسححححححححال   وإاا جاءت صححححححححبية ممييت

ا ت رل وفيه وجه   ,(2)فكذا ع ذ ا ذهب ؛ال: وإن ق نا، كالبالغة  .أهنم
، جيحححب: أملحححدمهحححا ,قوالن: وقيحححل، الغ ر  وجهحححان ب ومليحححث منعنحححا  لمهحححا ففي وجو  

 .وغريمها (7)والرو ين (6)وصحمحه  البغوي ,(5)ال: والثاين .(4)والغيايل (3)وصحمحه  الفو اين
وع ذ األول لو ب غل  ،  غرمنا ملين ذٍ  ؛إن ب غل ووصحححححححححححححفل اإلسحححححححححححححال ، فع ذ هذا
 ؛ابلكفر بعد الب وغ (8)[لبر أع]وع ذ الوجهن إاا ،  اسرتللان ما غرمناه  ؛ووصفل الك فر

ص ا حاو لي اخلالف ، رل إليهمت   ا أن : ا إاا قحال اليوجمبحح ورصححححححححححححححم أو  ع ي (9)[ترلوهحا]إمحم
 .(11) ومل يص، ما أةفقل (10)[تعطوين]

وال ع ذ زوجها إن كاةل ،  مل ةرلها ع ذ سحححححححيدها ؛ولو جاءان منهم  قيقة م ححححححح  ة
ُث م  بعحدهحاأو  ,قبحل ادحدةحة، دم غري ابقحة (12)وحنكم بعتقهحا إاا فحا قتهم مراغ حةف ، اات زوج
من سححححححهم   ,ابتاعها بهال الث ن الذي  ،  غر  ل ححححححيدها قي تها إاا جاء طالبفا داي  أسحححححح  ل ف

 

 (.10/342(. والروضة )11/569)اةظر: الشرح الكبري ل رافعي   (1)
 (.10/342(. والروضة )11/570وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (2)
ف إليحه، والثحاين: يصححححححححححححححر (: "17/131مل أجحده ق ا خطوط من اإلابةحة, وقحال ق كفحايحة النبيحه ) (3)

 ."وهو الذي أو له الفو اين
, وقححال حمق  الوجيي أبن ة ححة )ع ذ  (: "وتغرم  ع ذ أملححد الوجهن"2/205قححال ق الوجيي ) (4)

...ع ذ وجهن, أملدمها:  (: "215ل وجيي. وقال ق الب حححححيط )  أملد الوجهن( سحححححاقطة من ة حححححخة
 ."ال, كاجملنوةة. والثاين: ةعم, ألن الظاهر است را ها ع ذ اإلسال 

 (.10/342)وهو ا عت د. اةظر: الروضة  (5)
 (.7/524التهذيب ) (6)
فإن كاةل صححححححححححححغريت أو جمنوةة، وقف أمرها ع ذ الب وغ واإلقامة، (: "13/410قال ق البحر ) (7)

ومنحه منهحا، ل ال تفنت عن لينهحا إاا ب غحل أو أفحاقحل، فحإن صحححححححححححححح  اليوج منتظرفا مينع من ا هر، فحإن 
 ."مهرهااقل ع ذ اإلسال  لفع إليها ب غل الصغريت، وأف

 ق )ط(: )عربل(. (8)
 ق )و(: )يرلوها(. (9)
 .بدون تنقيط (ىعطوني)  ق )و(: (10)
 (.14/363احلاوي ) (11)
ا راغ ة: ادجران والتباعد. وا راغ ة: ا غاضححححححححبة. وأ غم أه ه و اغ هم: هجرهم. و اغم قومه:  (12)

 (.12/247ل ان العرب )  اةظر: ةبذهم وررج عنهم وعالاهم.
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 .(1)كا هر  ؛ا صاحل
  (2)[ذقتضحححححح  ف]  ؛ولو أسحححححح  ل بعد اددةة ُث م غ بل سححححححيدها ع ذ ةف ححححححها وجاءت 

 .(3)فت عت ، إطالق اجل هو  أْن احلكم ك ا لو فا قتهم أوالف ُث م أس  ل
فال ييول ، ألهنم ق أماٍن منا؛ ال ت عت :  (5)إسححححححححاقوالشحححححححي  أبو    (4)وقال ا او لي

 ك عن مادم ابدجرت
 
 ,وارت فا، إلسحححححححححححالمها  ؛إليه رلّ ت  مل   ؛جاء سحححححححححححيدها طالبفا دا فإن،  ا 

، هذا (6)[وع ذ] :وقال صححححححححححححاملب البيان،  ل فعل إليه  ؛ها ب قي ت  إاا ط  :  فقال الشححححححححححححي 
 ك عنها،  يقتضحححححححححي ا ذهب أهنا ال ت دفع إليه

 
كفمة  كافٍر أسححححححححح  ل حتل ،  ونمره لزالة ا 

 .(7)يده
، وال قي حة  لحك  والؤهحا[ ف حك ] ؛إْن أعتقتهحا": إاا ط بهحا ي قحال لحه:  (8)وقحال ا حاو لي

 ."مل ةعتقها ع يك ج فا ؛وإْن مل تفعل

 

 (.10/343(. والروضة )11/570اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (1)
 ق )ط(: )فيقتضي(. (2)
 (.10/343(. والروضة )11/570اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (3)
لو كان ا ط وب أمة اات زوج غ بل ع ذ ةف ححححححححححححححها وهاجرت "(: 14/366قال ق احلاوي ) (4)

سيدها وزوجهحححححححححححححا ق ط بها, كان ملك ها مع ال يد ع ذ ما اكران من ملكم العبد م   ة, فحضر 
فإن "(: 366 -14/365) ق وقال ق العبد  ",ق العت  والرل, وغر  القي ة ع ذ التق ححححححححححححححيم ا قد 

كان ا ط وب عبدا غ ب ع ذ سحيده, وهاجر م ح  ا  له ق اددةة, فهذا ع ذ ضحربن... والضحرب  
ك بعد اددةة, فال يعت  حلظره أموادم بعدها, ف م مي كها م حححححح م ابلغ بة, ويكون  الثاين: أن يفعل ال

ع ذ  قه ل حيده, ومينع من لفعه إليه, اسحتيفاء  قه ع يه: ل ال ي حتذل ابالسحرتقاق, ويقال ل حيده: إن  
 ."متنعل من عتقه مل يعت  ع يك ج اأعتقته كان لك والؤه, وال قي ة لك عنه بعد عتقه, وإن ا

وأمما الشححححححححححححي  أب و إسحححححححححححححاق فقال: إن فا قتهم وهي مشححححححححححححركة ُث (: "12/321قال ق البيان ) (5)
،  أسححح  ل.. صحححا ت ملرت؛ ألن اددةة ال توجب أمان بعضحححهم من بعض، وال جيوز  لها إىل سحححيدها

قال الشحي  أبو ملامد وابن الصحباغ:  "(: 12/324, وقال ايضحا )"وهل جيب  ل قي تها؟ فيه طريقان 
عبد دم م ححح م، ُث جاء سحححيده يط به.. مل جيي  له إليه؛ ألةه قد صحححا  ملرا بقهره ل حححيده، وإن جاءان 

وهل جيب  ل قي ته إليه؟ فيه قوالن، ك ا ق نا ق مهر ا رأت. وع ذ ما اكره الشححححححي  أبو إسحححححححاق ق 
األمة: إن فا قهم مشححححركا ُث أسحححح م.. صححححا  ملرا، وهل جيب  ل قي ته؟ ع ذ الطريقن، الصحححححيآ: ال 

 ."ب قوال واملدا. وإن أس م عندهم.. مل يصر ملرا، ومل جيي  له إليهم، بل جيب  ل قي تهجي
 ق )و(: )فع ذ(. (6)
 (.12/322البيان ل ع راين ) (7)
 تقد  النقل عنه قريبا. (8)



 

 

 

469 

 

 اجلواهر البحرية

 هاقويعت، دفع إليه قي تها من بيل ا الوي، ولإلما  أْن جي ه ع ذ بيعها من م ححححح م
 .ودم والؤها، عن ا    ن

وقد قهرت سحححححيدها ع ذ  ، األمة إاا جاءت م ححححح  ةوأط   ابن الصحححححباغ القول أبنم  
 .كاجل هو   ,(2)تصري ملرتف  (1)ةف ها أهنا

في كن ، واقتضححذ كالمه ق ا  ححفلة أهنا مفروضححة في ا إاا و جد القهر قبل اإلسححال 
 .(3)والرافعي ة ب هذا إىل الشي  راصة، محل كال  ا ط قن ع يه

وقحححال   ,(4)هو ا شححححححححححححححهو  ؛ا فرع ع يحححهومحححا تقحححدم  من وجوب قي تهحححا ع ذ القول 
ألنم احلي ولة لي حل ؛  ال ةغر  القي ة في ا إاا غ بل سحيدها ع ذ ةف حها:  القاضحي الط ي

: قال ابن الصححححححححباغ  ,(6)وصحححححححححمحه  صححححححححاملب ا هذب   ,(5)إلسححححححححال  بل ليوال م كه عنهال
 .(7)واألول أصآ

فهل  ,(8)أتذ م حح  فا  ,ولو جاءان الرقي  منهم ابقفا من سححيده :قال صححاملب الكاق
 .(9)أ عطي قي ته ؛ال ي دفع إليه: فإْن ق نا، ل وجهن حيت ؟ي دفع إليه إاا جاء يط به

ع ذ ، غرمنا له بدل ما أعطاه من ا هر  ؛ولو ملضححر زوج األمة مع سححيدها طالبفا له
 .(11)والغ ر  هنا من سهم  ا صاحل قطعفا، قي تهاول  يد ، (10)[ع يه]القول الذي فرعنا 

ألنم ؛  غر  لحه تححححححححححححححي حفاال ي  : أملحدهحا ,طحالبحفا لون اآلرر فثالثحة أوجحه اوإْن جحاء أملحدمهح 

 

 ب(./251) (1)
 (.271الشامل ) (2)
 (.571 -11/570الشرح الكبري ) (3)
وهل يغر  ل ححححححيدها قي تها من سححححححهم ا صححححححاحل إاا جاء (: "10/343)قال النووي ق الروضححححححة  (4)

 (.11/570, وحنوه ق الشرح الكبري ل رافعي )"ع ذ القولنيط بها؟ فيه طريقان، ا ذهب: أةه 
 مل أجد كتاب اجليية وا هالةة ق ا طبوع من التع يقة. (5)
 (.3/327ا هذب ) (6)
 (.273 -271اةظر: الشامل ) (7)
 أي: أتذ الرقي   وهو م  م. (8)
 مل أعثر ع ذ الكاق, ومل أجد من ةقل هذا القول عنه. (9)
 ق )ط(: )إليه(. (10)
 (.10/343(. والروضة )11/571اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (11)
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لححه مححا  (3)[ةغر ]أان  :(2)[اوأصحححححححححححححححهحح ] .(1)وجي  بححه الفو اين، مل  الرل مشححححححححححححححرتك بينه ححا
أان ةغر  ل  ححححححححححححححيحد إن اةفرل : - وهو ارتيحا  صححححححححححححححاملحب التقريحب-وللثهحا   .(4)ي ححححححححححححححتحقحه

 .(5)وال ةغر  ل يوج ,ابلط ب
وال ي يمنا ، وا هر ل ححححيده، فالبضححححع م ححححتح ي ل عبد  ؛ولو جاءتنا زوجة عبٍد م حححح  ةف 

 .(6)[ملضرا وط باها]تيء  إالم إاا 
فيصحري ، ولو ملضحر أملدمها مل ي عط  تحي فا إالم أْن حيضحر العبد  ووكم ه سحيده ق القبض

 .اك ا لو ملضر 
مل  ؛لْ خ   حححححححح  فإْن ف  ، دا ريا   الف حححححححح : قال الرافعي، ولو كاةل اجلا ية ا ذكو ت أمةف 

 ,ملضححححححو  العبد وط ب ا رأتمن فالب دم    ؛ا هر    رْ ف حححححح  وأثبتنا غ  توإْن مل ،  تححححححي فا (7)[ةغر ]
 .(8)وال يد وط به ا هر
 ؛واسححححححححححححتحقاق الغر وملكم  أ  الولد إاا جاءت ابلن ححححححححححححبة إىل العت  :  قال ا او لي

، فحاحلكم ك حا ق األمحة ؛فحإْن ملك نحا بعتقهحا، وكحذا ا كحاتبحة ق العت : قحال .ملكم األمحة
يعين ع ذ طريقته ا تقدمة في ا إاا أسحح  ل أوالف ُث م قهرت سححيدها -  ,وإالم مل حنكم بعقتها

، والوالء لحه، عتقحل ابلكتحابحة ؛فحإْن ألمت النجو  .وال ت بحاع ع يحه، -وكتحابتهحا ابقيحة وجحاءت 
رذ من مال  الكتابة بعد إسححححححححالمها لون ما ب من قي تها ما أ حححححححح  مل   ؛وإْن عجيت و  قل

وال يرجع ،  فقد اسحححححححححححتوىف ملقه  ؛زالأو   ع يه القي ة ب و  ححححححححححح فإْن ب   القد  احمل، أرذه قب ه
 ,فيحه قوالن؟ وهحل ي رل ع يحه من بيحل ا حال .ووالؤهحا ل   حححححححححححححح  ن، عتقحلو ، ع يحه ابليائحد

إةه : ع ذ قولنا، ةعم:  والثاين. إنم سححححححححيد األمة ال ي ححححححححتحقه:  (9)[قولنا]ع ذ ، ال:  أملدمها
 

مل أجححححده ق ا خطوط من اإلابةححححة, وقححححد ةقححححل هححححذا القول عنححححه ابن الرفعححححة ق كفححححايححححة النبيححححه   (1)
(17/125.) 
 ق الن ختن: )وأصحه ا(. (2)
 ق )و(: )ال ةغر (. (3)
 (.10/343(. والروضة )11/571وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (4)
 (.93 -18/92هناية ا ط ب ) (5)
 ., تبن الك بكون ك  ة )ملضر( ق ارر ال طرق )و(: )ملضر أو ط باها( (6)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيآ ما أثبتناه.ىغرم وق )ط(: ) (,يغر ق )و(: ) (7)
 .(344 -10/343وحنوه ق الروضة ) .(11/571الشرح الكبري ) (8)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )و(. (9)
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 .اةتهذ. (1)ي تحقه
 .وهذا الثاين هو القول الذي التفريع ع يه

الصححححححححححححححبيحان  ؛وق معنحاهن، تقحدم  ق  ل الن حححححححححححححححاء احلرائر منهن واإلمحاء (2)وةيع محا
 .(3)وال غر  ق ترك  لهم، بشرط  لهموال جيوز الص آ ، لضعفهم ؛فال ي رلون، واجملاةن

 ؛فإْن وصحححححفا كفرفا ي قر أه ه ع يه، جمنون وملصحححححل ب وغ  وإفاقة  أو   ولو ملضحححححر صحححححلي 
ط ولبا   ؛وإْن كان ال يقر أه ه ع يه .ي رلوا إىل ا فمنأو   ،يبذلوا اجلييةأو   فإما أْن ي حححححححححححح  وا

 .(4)نابألول  
ا  ا أْن  (5)[الرجحال]وأمحم فحإْن كحاةوا أ قحاء مل جيحب  ، أملرا فاأو  يكوةوا أ قحاءالعقالء فحإمحم

وإْن كحاةوا ، وق عتقهم الكال  ا تقحد  ق فصححححححححححححححل جميء األمحة ,(6) لهم ع ذ الصحححححححححححححححيآ
وهو الذي تب ع يه ادجرت إاا أسحح م ق لا  -  فإْن كان م ححتضححعففا ال عشححريت له  ؛أملرا فا
أوجبنحا  له  نالعبحد إ (7)[أنْ ]بحان ع ذ الوجهن ق مرت ففي وجوب  له وجهحان ؛-احلرب 
 .وإْن مل ةوجبه فوجهان ,(8)أوىل فاحلر

رمج منحه طريقحان  ؛ي رل: فحإْن ق نحا،  القطع  اب نع: والثحاين. إجراء الوجهن: أملحدمهحا  ,وُي 
 .ترتاط  لهابجاز أْن ي صرمح ق العقد 

يشححرتط  ع يهم أال يهينوا ا  حح م ا رلول وال يبعد عندي ع ذ اإلما  أْن  : قال اإلما 
ولو ،  قي ة العبد  لوجب،  ال ي رل:  وإْن ق نا،  (9)كاةوا انقضن ل عهد  ؛هاةوهأملىت إْن  ،  إليهم

 

 (.367 -14/366احلاوي ) (1)
 أ(./252) (2)
 (.10/345(. والروضة )11/572اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (3)
فإاا ب   الصحححححل، وأفاق اجملنون، فإن وصحححححفا اإلسحححححال ، "(: 10/345وي ق الروضحححححة )النو قال   (4)

فذاك، وإن وصحفا كفرا ال يقر أه ه ع يه، فإما أن ي ح  ا، وإما أن يرلا إىل مفمنه ا، وإن وصحفا كفرا 
الشحححححححرح الكبري , وحنوه ق "جليية، وإما أن يرلا إىل مفمنه ايقر أه ه، فإما أن ي ححححححح  ا وإما أن يقبال ا

 .(11/572ل رافعي )
 ق )و(: )الرجا(. (5)
 (.10/345(. والروضة )11/572وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (6)
 ما بن ا عقوفتن ساقط من )و(. (7)
 (.10/345(. والروضة )11/573وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (8)
 (.18/95هناية ا ط ب ) (9)
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 .الشرط د   ف   ؛ت رط ق العقد  له
وجي  ، أةه يف ححححححد:  أظهرمها ,اتقدمم  الشححححححرط وجهان  (1)[بف ححححححال]وق ف ححححححال العقد 

لو صححححححححرح ابتححححححححرتاط  ل الرجال من غري تعرٍه إلرراج : وقال، أبةه ال يف ححححححححد:  ا او لي
 .(2)فهو كالتصريآ برلهم ؛ا  تضعفن منهم

، فحإنم القحائ ن بحذلحك جحازمون ابلصححححححححححححححححة عنحد اإلطالق، وهحذا غري  الطري  ا تقحد 
 .خمت فون ق وجوب الرل

 يمه ادجرت من لا  يوهو الذي ال ،   لم قطعفا ؛وإْن كان له عشححححححريت  وط بته عشححححححريته
 .(3)احلرب إاا أس م

مل ي رل إالم إاا كححححان الطححححالححححب ممن يقححححد  ا ط وب ع ذ لفعحححححه   ؛ولو ط بححححه غريهم
 .(4)فال  ل ؛وإْن مل يط به أملد   .واالةفالت منه

 .صآم  ؛وله عشريت  حت يه امنهم م    انولو ت رط ق العقد  ل  م ن جاء
وأةه لو تحرط  ، بالٍل مع ومةأو  بشحرط الرل من ب دٍ أةه رصم الك :  سحريجوعن ابن 

 .(5)فالص آ ابطل  ع ذ النص ؛ له من ةيع بالل اإلسال 
 .(6)فالنص ف اله ؛ولو ت رط أْن حي  ه إليهم

 يتوقف  أال  :ومقتضاه  ،(8)املت االف   أبداه  واإلما     ,(7)يصآ  وي ي  الوفاء:  وقال الفو اين
 .ط به ع ذ

ِ:فرِع

 

 ق الن ختن: )بف اله(. (1)
 عنه.  ( ومل أعثر ع ذ ما ةق ه الق ويل ) محه  (368 -14/365اةظر: احلاوي ) (2)
 (.10/345(. والروضة )11/573اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (3)
 (.10/346(. والروضة )11/573اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (4)
 (.17/116كفاية النبيه )  (5)
 (.205 -4/202اةظر: األ  ) (6)
مل أجححححده ق ا خطوط من اإلابةححححة, وقححححد ةقححححل هححححذا القول عنححححه ابن الرفعححححة ق كفححححايححححة النبيححححه   (7)
(17/116.) 
 (.95 -18/94هناية ا ط ب ) (8)
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ا  منا جاءهم م ن يرلوا  أنْ   تححححححححححححرطنا  لو  ؛أبوا فإنْ   ،الوفاء ليمهم  ؛إلينا  وي حححححححححححح  وه ،مرتدف
 .(2)امرأت أو  جالف  (1)[اجلائي] كان سواء   ،ل عهد انقضن كاةوا

 .(4)ت   يه لون اسرتجاعه من متكيننا ي يمهم (3)العقد وإطالق :ا او لي قال
 ي رتله.  فال  ,(6)(5)اجلواز  :-الفو اين  به  وجي   -  أتهرمها  ,فقوالن  ه،و يرل  أال  ترط    ولو
 .ا نع والثاين:

 .( 7)وبينه  بيننا التخ ية بل الت ححححححححح يم، ي يمهم وال  منا، جاءهم م ن اسحححححححححرتلال من  بد وال
 مل  ق ابطحل   الرجحال مل  ق صحححححححححححححححيآ   الشححححححححححححححرط أنْ  عنحدي الصحححححححححححححححيآ ا حاو لي: وقحال
 .(8)الن اء

 متف    أةه الب حححححححححححيط ق  وزعم    ،للث وجه    وهو  ،هييقتضححححححححححح   (10)والغيايل (9)اإلما  وكال 
 إىل اهحاابف  أو ،ا حذكو  ال فظ ق تنحد ج ال ا رأت أنْ  إىل اهحاابف  يكون أنْ   حيت حل وهو  .(11)ع يحه
ا م ححححححححححححححتثنححات   فهي اةححد جححل وإنْ  أهنححا  واتبعححه- (12)الغيايل قححال الوجححه هححذا وع ذ ،تححححححححححححححرعححف

 ،هذا وع ذ ،مهرها من أةفقه ما ا  حححح م ليوجها  غرمنا  ؛اسححححرتجاعها  تعذ  إاا :-(13)الرافعي
 .ا هر  ةعطه مل  ؛زوجها  وط بها  ،م ححح  ة امرأت منهم  وجاءتنا  ،مرتدت امرأت   منا  إليهم  املل  لو

ا  ا هرين وجنعل  ،ا رتدت زوج إىل وةعطيه  مهر يدفعوا  أبنْ  زعي هم إىل اإلما  فيكتب  ،قصحاصحف
 .ا هران ت اوى إاا هذا ،ا    ة ا هاجرت زوج إىل ا رتدت

 

 (, ولعل الصحيآ ما أثبتناه.اجلاينق الن ختن: ) (1)
 (.8/110(. وهناية احملتاج )10/347)اةظر: الروضة  (2)
 ب(./252) (3)
 (.14/368), (14/367احلاوي ) (4)
 (.17/116مل أجده ق ا خطوط من اإلابةة, واةظر: كفاية النبيه ) (5)
 (.10/347(. والروضة )11/575وهو ا عت د. اةظر: الشرح الكبري ل رافعي ) (6)
 (.10/347اةظر: الروضة ) (7)
 (.14/367احلاوي ) (8)
 (.18/97هناية ا ط ب ) (9)
إن ق نا ق ا هالةة من جاءكم منا ف ححقا سححقا فالتح  "(: 98 -7/97قال ق الوسحيط ) (10)

 ."غرمنا ليوجها ا   م ما أةف ... هبم مرتد ف حقا, وإن كاةل مرتدت اسرتللانها فإن تعذ 
 (.211 -207الب يط ) (11)
 (.7/98الوسيط ) (12)
 .(10/348. واةظر: الروضة )(11/576الشرح الكبري ) (13)
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 والباقي ،زوجها إىل  ا رتدت  (1)[مهر] مقدا   منه صحححححرفنا  ؛أكثر  ا هاجرت  مهر كان  فإنْ 
 ,زوجهححا  إىل ا هححاجرت مهر مقححدا  صححححححححححححححرفنححا ؛اكثر ا رتححدت مهر كححان وإن ا هححاجرت, زوج إىل

 .ا رتدت زوج إىل والباقي
 اإلمحا  أنْ  :منحا جحاءهم م ن  ل   ع يهم جيحب ال ةحهأ  بحه جي  محا ع ذ تفريعحفا الفو اين وقحال

ة  بعده واكر    ،مهرها  ا رتدت ليوج يغر  صحح   ق اصحح 
 وفيه ,(4)م حح  ة إلينا  منهم  جاءتنا إاا  (3)(2)ا 

  ل بوجوب  القول ع ذ تفريعفا وقال ,اإلما  ع ذ غر ٍ  إلجياب  يتعرمه مل  وا او لي ،إتحححححكال
 تعذم  وإنْ   ،غرموه  ؛اب وت  الت  يم تعذم   فإنْ   ،مهرها ع يهم جيب ال  :ابلتخ ية ع يهم  ا رتدت
 ع ذ تفريعحفا وقحال .غرموا ؛بعحدهحا أو ،غر  فال ؛الت حححححححححححححح يم ع ذ القحد ت قبحل كحان فحإنْ  هبربٍ 
 وجحب   إاا :قحال ُث م  ،مهرهحا ع يهم جيحب :منهحا متكيننحا ع يهم جيحب وال جيوز إةحه األول القول
 ،ة حححححححائهم من أسححححححح  ل م ن  مهو  ع ينا  دم وجب  ،ة حححححححائنا من  ا تدت  م ن    مهو  ع يهم  لنا

ا  جع ناه  منا له فضحححل ف  ن وإالم   ،الذمتان  منه برئل  ؛القد  ق  ت حححاو   فإنْ   .(5)قطعفا  قصحححاصحححف
 م ن وقي حة ،وإمحائنحا  عبيحدان من ا تحدم  م ن (6)[قي حة] ملكم وجعحل ،بحه  جع ؛تححححححححححححححيء   منهم أو

 .لتقاصاو  وع يهم ع ينا الوجوب  ق ا هر ملكم ؛وإمائهم عبيدهم من أس م
 أهل ع ذ ةرل مل ؛إلينا عالوا إاا  ا رتدين أنم   وهو  ،واملد  تححححححححححيءٍ  ق إالم  تقدم   ما  وةيع

 .(9)(8)واإلماء  العبيد  قي ة من  أرذانه ما  (7)[وةرل]  ،الن اء  مهو  من منهم  أرذانه  ما الذّ ممة
  القول ع ذ مفرعفا  يكون  أنْ   يشحبه  ا رتدت ليوج اإلما  غر    من اكروه وما :الرافعي قال

ا  ،به  صحححححرمح م ن أ     ومل  ،ا هاجرت ا  ححححح  ة ليوج ةغر   أبان ع ر  و  مبم  .( 10)خبالفه الكتب  إيرال ي شحححححْ

 

 ما بن ا عقوفتن ساقط من )و(. (1)
 (.451معجم لغة الفقهاء )  اةظر: طرح كل واملد ما له ع ذ االرر مما ع يه له. (2)
( عححد  االلغححا  ق ك  ححة  101مالملظححة: جعححل صحححححححححححححححاملححب )ل ت الغواص ق أوهححا  اخلواص( ) (3)

 )ا قاصصة( من األوها .
 مل أجده ق ا خطوط من اإلابةة. (4)
 (.368 -14/367احلاوي ) (5)
 ق )و(: )قي تة(. (6)
 ق )و(: )وبرل(. (7)
 أ(./253) (8)
 (.13/415)(. والبحر  14/368اةظر: احلاوي ) (9)
 .(10/348. وحنوه ق الروضة )(11/576الشرح الكبري ) (10)
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 .اةتهذ
 .رالفه ت لوحي ،(1)ع يه م فرمع   أةه يقتضي اإلما  وكال   

 

 

 (.18/97هناية ا ط ب ) (1)
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ِِحئ ِبِ والذِ ِِديِ الصِ ِِابِ تِ كِ 

 .ِملكه أسباب  ويف ،(1)[حيوان] لكل ِحل    أسباب   :نظرين يف فيه الكالم  و 

 .(2)الذبح وهو ,احل ل ِ ِسببِ ِِفِ:األو لِالنظرِ 
 (6)هقز امل  (5)والعقر  ،عليه  املقدور  احليوان  يف  (4)اللُّبَّة  أو  (3)[احللقة]  يف  الذبح  به  واملراد

 .ذحبه على ي قدر ومل امتناعه بطلأ حيوان   وبكل ،الوحشي يف
 .(7)الذبح وصورة ،الذاحبة واآللة ،والذبيح ،الذابح :أربعة أركان   وللذبح
 :أوصاف فيه وي عترب ،الذابِحِ:األو لِالركن
ا  يكون  أن :األوَّل  أو كان طاهر ا  ,(8)إمجاع ا املسلللللللل   ذبيحة فيحل  ،كتابيًّا  أو مسلللللللل  

ا أو  طاهر ا ،امرأة  أو  (9)[كان]  رجال    ،ج نب ا  يكون  أن األوىل لكنَّ   ،(10)[نفسللللللا ]  أو  حائضلللللل 
 .رجال  

ا  كان  سللللللللللوا   وكذلك  ،ر يق ا أو حرًّا  ،سللللللللللار  ا أو  غاصللللللللللب ا  أو  ,وكيال   أو  ذحبه  ملا مالك 
 أو ذحبه الذمِ ي أكل يسللتحلُّ  كان  سللوا   ] ،العرب  من يكن مل  إذا والنصللراي  اليهودي  ذبيحة

 

 يف )و(: )احليوان(. (1)
 (.82(. والتنبيه )394(. واللباب )2/262انظر: األم ) (2)
جلد يف كتلل الل لة مأن أطلق )احللقلة( على  أومل  ,اللذي وجلديف يف كتلل الشلللللللللللللللافعيلة: )احللق( (3)

)واحللقة مسيت؛ تشللللللبيها  "(: 146)احللق( إال ما  اله صللللللاحل )التو يم على مه ايف التعريم( )
 ."ابحللق

 (.14/196هتذيل الل ة )  انظر:  موضع النحر. (4)
 (.443القاموس احمليط )  انظر:  اجلرح. (5)
  (.4/1493الصحاح اتج الل ة وصحاح العربية للجواهري )  انظر:   ال املؤرج: املزهق: القاتل.  (6)
 (.  25/427(. واتج العروس )10/148لسان العرب )و 
 (.317(. ومنهاج الطالبني )3/237(. والروضة )12/3انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (7)
عند ل ذبيحة املسلللللللللللللل   ا هو معروف مل أعثر على من نقل اإلمجاع من كتل الشلللللللللللللافعية, وحِ  (8)

السلللللعودية ( هليئة كبار العل ا  ابمل لكة العربية  3/295, و د جا  يف )البحوث العل ية( )املسلللللل ني
إن كان الذابح مسلللل ا ومل يعل  عنه أنه أتى يا ينقص أصلللل إسلللالمه وذكر اسللل    على "ما نصللله: 

 ."ذبيحته حالل إبمجاع املسل نيذبيحته أو مل يعل  أذكر اس    عليها أم ال ف
 ما بني املعقوفتني سا ط من )ط(. (9)
 يف )ط(: )نقا (. (10)
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   تعاىل- يرز وع    عيسى  بنوَّة  يعتقد  كان  سوا   ،حربيًّا  أو  ذميًّا  كان  وسوا   ,كاإلبل  ؛(1)[ال
 .(2)ال أو -ذلك  عن

 .كاملرتدين  ألهن ا  ؛هذين  ذبيحة  حتلُّ   ال  أنَّه  :(4)والروايي  (3)املاوردي  اختاره  وجه    وفيه
ار من الكتلاب  أهلل اعلد مأن ذبيحلة حتللُّ  وال  (5)[والزاند لة] والوثنيني كلاووس ؛الك فلَّ
 أهنَّ  على  بنا     وجه    اووس ويف  ,(7)الكتاب  أهل  (6)[دين] إىل  ارتداده   كان  وإن  ،واملرتدين

 .ور فع كتاب   هل  كان
ا  حتللل   مل ؛كتللابيللة واألم كتللاي غري أبوه كللان فلل ن ،وغريه الكتللاي (8)[بني] املتولللد وأمللَّ
ا ذبيحتلله  ابلعكس كللان وإن ،ابجلزيللة تقريره يف اخت ِلم وإن ،منللاكحتلله حتللل ال ك للا ، طعلل 
 .(9)التحرمي منه ا واألصح ،مناكحته يف كالقولني , والن ذبيحته حلِ   ففي

 حتللُّ  فل نلَّه  ،الكتلابيلة األملة يف إالَّ  اوع كسللللللللللللللل  طردا متالزملان واملنلاكحلة اللذبيحلة وحللُّ 
 .(10)مناكحتها دون ذبيحتها

 إجرا  ففي ،بللدينه  ودان فبلغ ،الكتللاب  أهللل أحكللام (11)عليلله جتري ال : لنللا فلل ن
 .(12)املنع :أصحه ا ،وجهان عليه ح ك ه 

 ابلرمي الصلللللللللللللليود من وغريه الكتلاي بني واملتوللد ،الكتلاي غري الكلافر  تلله ملا وح ك 
 .ذبيحته ح ك  ؛الكلل وإرسال

 

 . "سوا  فيه ما يستحله الكتاي وما ال يستحله"(: 9/75او وع )هكذا يف النسختني, وعبارة    (1)
 (.3/237(. والروضة )12/4انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 (.15/94احلاوي ) (3)
 (.191 -4/190حبر املذهل ) (4)
 ما بني املعقوفتني سا ط من )و(. (5)
 ما بني املعقوفتني سا ط من )ط(. (6)
 (.3/237(. والروضة )12/4وهو املعت د. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (7)
 يف )و(: )من(. (8)
(,  3/237(. والروضلللللللللللللللة )12/5(, )7/512وهو املعت للد. انظر: الشللللللللللللللرح الكبري للرافعي ) (9)
(7/43.) 
 (.3/237(. والروضة )12/5انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
 كتابية.بني  أي: على املتولد بني غري كتاي و  (11)
 (.12/5وهو املعت د. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (12)
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 .الَّ حأ  ؛ةجراد أو ةمسك الكتاي غري الكافر اصطاد وول
 (3)ار وبأه  ،املعج ة واخلا   والنون  ،(2)فوق  اةنَّ ثامل  ابلتا   (1)نوختأ  وه  العرب   نصللار  وأمَّا

 وغني ،مفتوحللة فوق اةنللَّ ثي ل لللِ تأ  (4)[وبنو] ،واملللد اهلللا  وإسللللللللللللللكللان ،املوحللدة البللا  بفتح
 شللللللللك مأن كلُّ  :معناه  ويف ،ذابئحه  حتلُّ  فال  ؛(6)وائل  (5)[وبنو]  ،الالم وكسللللللللر ،معج ة

 بعدمها أو  والنسلللللللللل  التبديل  بل  كان هل ،الكتاب  أهل دين يف  آابئه دخول (7)[و ت يف]
 ؟بينه ا أو

 الصللابئة   وافق إن  ؛(8)واجلزية النكاح يف مرَّ   ك ا فيه  فاحل ك  ,والسللامرة  الصللابئة وأمَّا
 .فال وإالَّ  ذابئحه  حلَّت ؛االعتقاد أصل يف اليهود والسامرة   ،النصار 

 .حتلُّ  مل هلا ذحبوا ف ن ،لكنائسه  وايذحب أال الكتاب  أهل ذبيحة يف وي شرتط
ا جموسللي   أكره  (9)[ولو]  ؛فذبح صلليد  ذبح على  حالال   م  رِ م ه   أو  ،شللاة ذبح على مسللل  

 . طع ا حلَّ 
ا الذابح يكون أن واألفضل  .مسل  

 اشللللللرت  ما حيلُّ  ال  ؛الكتاي غري الكافر  واصللللللطياده  بذحبه انفرد مأا (10)[ل]حي ال  وك ا
 .اصطياده أو (11)[ذبيحته] يف واصطياده ذبيحته حتلُّ  ومأن هو

 

والتناصللللللللر وأ اموا هنا  فسلللللللل وا    ( اسلللللللل  لعدة  بائل اجت عوا  ديا ابلبحرين وحتالفوا على التوازر1)
 .(15/353)املنتظ  يف اتري  األم  وامللو  البن اجلوزي   انظر: تنوخا.

 ب(./253) (2)
( بنو برا: بطن من  ضاعة من القحطانية، النسبة إليه  برائي, وه  بنو برا بن ع رو بن احلايف 3)

 .(1/182)هناية األرب للقلقشندي انظر:  بن  ضاعة. 
 يف )ط(: )وبنوا(. (4)
 يف )ط(: )وبنوا(. (5)
( بطن من ربيعلة من العلداننيلة، وه  بنو وائلل بن  لاسللللللللللللللط ابن هيلل بن ا صللللللللللللللى بن دع ي بن  6)

 .(1/446)هناية األرب للقلقشندي انظر:  جديلة بن أسد بن ربيعة. 
 ما بني املعقوفتني سا ط من )و(. (7)
 .(358ص ) (8)
 يف )و(: )وإن(. (9)
 يف )و( كل ة غري واضحة. (10)
 هكذا يف النسختني. (11)
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  طع أو  ،البهي ة حلق على السللكني أمرَّا  لو  ك ا  ذبح يف  ي  وجموسلل  مسللل     اشللرت  فلو
 .(1)(حأر م) ؛فقتله كلب ا إليه أرسال أو ،صيد إىل رميا أو ،بعضه وهذا احللقوم بعص هذا

 أو الصللليد فقتل كلبه  أو املسلللل   سللله  سلللبق  ف ن ،كلبني  أرسلللال  أو  سللله ني رميا  ولو
 ومل مرتلَّب ا أو مع ا  جراحاه  أو ,اووسلللللللللي  أرسلللللللللله ما  سلللللللللبق وإن  ،حلَّ  ؛املذبوح  حركة إىل  أهناه

 .(2)حيلُّ  مل ؛كان أيه ا ي عل  مل أو ب ا فهلك  منه ا حدوا فمذي  
 ابلثاي اآلخر وانفرد األمرين أحد  أو ,وعقره إمسلللاكه يف  اشلللرتكا  مه ا :الروايي و ال

 أو املسلللللل  كلل أ تله يعل  مل لو وكذا ،حرام فهو  ؛ابآلخر واآلخر  أبحدمها أحدمها انفرد  أو
 أحدمها ذهل  ؛معلَّ ان أو معلَّ  وغري معلَّ     كلبان ملسللللللللل   كان  (3)[وإن]  ؟اووسللللللللي كلل
ا فقتال إرسلللال  بال  من الصللليد هرب  (4)[وإن] .واووسلللي املسلللل  كليب كاشلللرتا  فهو ؛صللليد 

 ردَّه لو  ك ا  ،(5)حلَّ  ؛املسللللل  كلل فقتله عليه فردَّه اووسللللي كلل فعارضلللله املسللللل  كلل
 .املسل  سه  فأصابه اووسي سه 

ا جرحلله أو جموسللللللللللللللي    تللله ث َّ  أوَّال   املسللللللللللللللل  (6)[جرح] ولو  ومللايف  فمذملل  غري ج رحلل 
 على له لك اام  صلللار فقد  ؛جبراحته  خنهثأ  د املسلللل   كان فلو .تقدَّم ما على حر م  ؛ابجلرحني

 مل إذا (7)[ظاهر] وهذا  ،ةميت وجعله ،عليه ملكه أفسللللد ألنَّه  ؛اووسللللي  ويضلللل نه  ،سلللليأي ما
 اخلالف  فيه أيي  أن فيظهر  هتاون إذا  أمَّا ،اووسللي كلل أدركه  حىت ذحبه يف املسللل   يتهاون
ا رمى إذا في ا اآلي  .آخر بعده رماه ث َّ  ،صيد   إىل سه  

 .بسه ه رماه أو بسكينه ذحبه ما حيلُّ  ك ا ،اووسي بكلل املسل  اصطاده ما وحيلُّ 
 الذي والصلللليب (9)]اونون[  ذبيحة حلِ   ففي  ، يِ ز ا عا ال    يكون  أن  :الثاي  (8)الوصللللم

 

 (.12/3زايدة من الشرح الكبري ) القوسنيما بني   (1)
 (.3/237(. والروضة )12/5انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 يف )و(: )ولو(. (3)
 يف )و(: )ولو(. (4)
 (.115 -4/114) حبر املذهل للروايي (5)
 يف )و(: )خرج(. (6)
 يف )و(: )ظاهرا(. (7)
 أ(./254) (8)
هل وال حتلُّ ذبيحة مأن عد  أ":  )رمحه  ( ووسلللي(, و د تقدم  ول الق وييف النسلللختني: )ا (9)

 (.12/6, وانظر: الشرح الكبري )"الكتاب من الك فَّار؛ كاووس
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يِ ز ال  :(1)طرق ي 
 .ةخشلللللللب  يظنها  شلللللللاة حلقوم العا ل  طع لو  ك ا ,حيل  :أحدمها  , والن فيه  :أحدها

 أظهر وهو  ،شلللللاة حلقوم و طعت فانقلبت ،سلللللكني  انئ   يد يف كان  لو  ك ا  ؛املنع  :والثاي
 .(2)اإلمام منه  مجاعة عند

 .(3)العرا يني ومجهور حامد أبو الشي  هأورد ما وهو ،ابحللِ   القطع :والثاي
 . والن واونون الصيب ويف ، طع ا حتلُّ  السكران ذبيحة أنَّ  :والثالث
 . طع ا ذبيحته حلَّت ؛ صد لسكرانول ،متييز أدىن لل جنون كان إنه  أنَّه :والرابع
 أنَّه يف  اخلالف على أمره  وينبين  ،اونون على السللكران  ي رتَّل أنه   وينب ي :الرافعي  ال

 وأملَّا ،مكروهلة فهي ؛واونون السللللللللللللللكران ذبيحلة حتللُّ  : لنلا فل نه   ،كلاونون  أو كلالصللللللللللللللاحي
 وحكى ،(4)اجل هور بلللللله  طع الللللللذي املنصللللللللللللللوص على ذبيحتلللللله فتحلللللللُّ  امل يز الصلللللللللللللليبُّ 

 .حتل ال أهنا وجه   وفيه ,(7)ي كره لكن ،(6)عليه اإلمجاع (5)املنذر ابن 
 .خطأ الصيب ع د أنَّ  على خرَّجه بعضه  إنَّ  :و يل

يِ ز ال الذي والصلليب  اونون وأمَّا ،ع اط  والكلل ابلسلله   اصللطاده  ما حيلُّ و   فاملذهل ي 

 

امل يز على الصللحيح، ويف غري امل يز واونون والسللكران،  والن:  املعت د أنه حتل ذبيحة الصلليب  (1)
 (.3/238أحدمها: احلل، ك ن  طع حلق شاة يظنه خشبة. والثاي: املنع. انظر: الروضة )

 (.18/129هناية املطلل ) (2)
 (.9/76او وع ) (3)
وأما الصللللللللللليب امل يز فتحل ذبيحته  "ونص عبارته يف اجل لة األخرية:  (,12/7الشلللللللللللرح الكبري ) (4)

ل؟ والظاهر يف لصحة  صده. وفيه وجه آخر، وريا شبه اخلالف ابخلالف؛ يف أن الصيب هل له ع 
 .(8/392(. وخمتصر املزي )2/251, وانظر: األم )"حقه احلل ابالتفاق

بوري, نزيل مكة أحد أعالم هذه األمة وأحبارها, أبو بكر, م د بن إبراهي  بن املنذر النيسلللللللللللا( 5)
كان إماما جمتهدا حافظا ورعا, مسع احلديث من م د بن مي ون وم د بن إمساعيل الصائغ وم د  
بن عبد   بن عبد احلك  وغريه , وله التصلللانيم املفيدة السلللائرة كتاب األوسلللط وكتاب اإلشلللراف  

تويف يكة سلللللنة , فسلللللري وكتاب السلللللنن واإلمجاع واالختالفاختالف العل ا  وكتاب اإلمجاع والت يف
وطبقايف   (.491 -14/490)سلللللللللللري أعالم النبال  للذهيب انظر:  . تسلللللللللللع أو عشلللللللللللر وثالث مائة
 (3/102الشافعية الكرب  للسبكي )

 (.61اإلمجاع ) (6)
 (.79 -9/76او وع )  :انظر (7)
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 خيتصُّ    اهفي اخلالف  :و يل ،األع ى يف اآلي  اخلالف على هو :و يل  ،صلللللللللللليدمها حيلُّ   أنَّه
 .ابلسه  االصطياد يف ابحللِ   وي قطع ،ابلكلل ابالصطياد
 ،وجهان والكلل ابلسلللللللله   اصللللللللطياده ويف  ،(1)[كرهت  و ]  ،ذبيحته فتحلُّ  األع ى وأمَّا
 .(2)املنع :أصحه ا
 ,(4)عليه  إرساله  وبىن  ،الصيد  (3)حس  أدر   إذا  يا  خمصوصان  عندي  ومها  :اإلمام   ال

 فأرسلللللللل ابلصللللللليد  بصلللللللري    أخربه إذا يا  خمصلللللللوصلللللللان  (7)[مها]  والب وي (6)الرافعي (5)[ الو ]
 .(8)وغريه الب وي صوَّره وكذا ،السه  أو الكلل

 ؛كني مل وإن  ،اتفلا  ا كاتهذ  حللَّت  ؛مفه لة  إشللللللللللللللارة  (9)[له] كانت إن  :األخرس وأمَّا
ابحللِ   القطع    :أصلللللللللللحه ا ،فطريقان

 أنَّه  :(12)والرافعي  (11)الب وي  أورده ما  وهو والثاي  .(10)
 (13)كاونون

 

 تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.( بدون وىكره (, ويف )و(: )ويكرهيف )ط(: ) (1)
 (.3/238(. والروضة )12/7وهو املعت د. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 (.3/916الصحاح اتج الل ة )  انظر: الصويف اخلفي. (3)
 (.18/179هناية املطلل ) (4)
 يف )ط(: ) ال(. (5)
 (.12/7الشرح الكبري ) (6)
 يف )ط(: )ومها(. (7)
ولو أن األع ى دله بصلللللللللللري، و ال: من هذا اجلانل صللللللللللليد فارم (: "8/22 ال يف التهذيل ) (8)

إليه، فرمى فأصللللابه: املذهل: أنه ال حيل؛ ألنه ال ير  الصلللليد؛ فال يتحقق  صللللده؛ ك ا لو رمى يف 
ظل ة الليل إىل جانل، على ظن أن فيه صللليدا ، فأصلللاب صللليدا . و يل: حيل يف األع ى؛ ألنه فعله 

لة بصللري؛ ك ا لو دله على القبلة. واألول املذهل؛ فالف القبلة؛ ألن التوجه إىل القبلة يسللقط بدال
إن مل يتيقن القبلة؛ فالف  عنه ابألعذار، وعند االشلللللللللللتباه: هوز له االجتهاد، وتصلللللللللللح صلللللللللللالته، و 

 ."الصيد 
 ما بني املعقوفتني سا ط من )و(. (9)
 (.3/239)وهو املعت د. انظر: الروضة  (10)
 (.8/6التهذيل ) (11)
 ." اله يف التهذيل"(, ث  ال:  12/8الشرح الكبري ) (12)
الذي ال يفه ، وبه  األصلللح: اجلزم حبل ذبيحة األخرس": (3/239 ال النووي يف الروضلللة ) (13)

 ." طع األكثرون 
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 اإلمجاع حكى  املنذر  وابن  ،(1)القياس هذا على تصلللللرفاته  سلللللائر كنيول :الرافعي  ال
 .(2)ذبيحته حلِ   على

ِ:فرِع
 الصلللليب ث َّ  ،املسللللل ة  املرأة  ث َّ  ،املسللللل  العا ل الرجل  :هلا وأفضللللله   كاةذ ابل  الناس أوىل

 .والسكران واونون والنصراي اليهودي ث َّ  ،املسل 

 

 ( عن صاحل التهذيل.12/8نقله يف الشرح الكبري ) (1)
 (.61اإلمجاع ) (2)
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 .املذبوح احليوان وهو ،الذبيِحِ:الثاينِالركن
 ،جللده طهلارة وال ،حل له حللِ   يف للذحبله أثر فال أكلله حر م ملا إىل ينقسلللللللللللللل  واحليوان

 وهلذا  ,(2)األطع لة كتلاب  يف  (1)[بيلانله] سلللللللللللللليلأي ملا على أكلله حيللُّ  ملا وإىل  ،ك وتله وذحبله
 .غريه وإىل ،ميتته حتلُّ  ما إىل ينقس 
 ،وي كره ،(5)[ا ل ذحبه] إىل  حلاجلة فال ،واجلراد  (4)كلالسلللللللللللللل لك   ميتتله حتللُّ  ملا  (3)[أملَّافل ]
 :حامد أي الشلي  جواب   وهو  أصلحه ا  ،فوجهان  بقاؤه يطول كبري ا السل ك   كان  لو لكن
 .أنفه حتم يويف  حىت تركه ي ستحل :والثاي .(7)(6)ذحبه ي ستحل أنَّه

ويت إذا الصلللللللل ار والسلللللللل ك   أكلها حل يف ،فيه  ما وخيرج  جوفها يشللللللللقُّ   أن  بل  شلللللللل 
ال  ول وهو والثلاي  .(8)حلاملد أي الشللللللللللللللي   ول وهو ،ال :أحلدمهلا ,وجهلان  ،(9)نع  :القفلَّ

 .(11)وغريه (10)الفوراي وصحَّحه  
 .(13)عندي (12)[اهرط] ورجيعها ,أ فيت وبه :الروايي  ال

 

 ما بني املعقوفتني سا ط من )ط(. (1)
 /ب(, من نسخة املتحم )ط(.286) اولد العاشر, لوحة (2)
 يف )ط(: )وأمَّا(. (3)
 ب(./254) (4)
 يف )ط(: )ذحبها(. (5)
 (.12/9الشرح الكبري ) (6)
 (.3/239(. والروضة )12/9املعت د. انظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو   (7)
 (.12/9الشرح الكبري ) (8)
 (.3/239(. وروضة الطالبني )9/73او وع )و  (.12/8الشرح الكبري ) (9)
 (.9/73مل أجده يف املخطوط من اإلابنة, و د نقل هذا القول عنه النووي يف او وع ) (10)
 ( ومل يرجحا.3/239(. والروضة )12/8الكبري للرافعي )انظر: الشرح   (11)
 يف )ط(: )ظاهر(. (12)
ولو وجلد مسكلة يف جوف  (: "160 -4/159) , فل نله  لال فيله يفجلده يف حبر امللذهللأمل  (13)

مسكة حل  أكله ا معا ، ما مل تنفصللللل الداخلة، ف ن انفصلللللت حىت تقطعت وت ري لون حل ها، ففي 
وجهان: أحدمها: حيل أكلها ك ا حيل لو تقطعت ب ري صللللللليدها وت رييف. والثاي: حيرم إابحة أكلها 

السلل ك من غذائه على  ، وهكذا أكل ما يف بطون قيأكلها؛ ألهنا  د صللاريف يف حك  الرجيع وال
(, و ال الروايي فيه  15/59وعبارة الروايي املتقدمة؛ موجودة بنصللللللللها يف احلاوي ) "هذين الوجهني

و ال القاضلللي أبو علي البندنيجي: سلللألت الشلللي  أاب حامد عن ذرق السللل ك (: "2/190ايضلللا )
= 
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 .سبل ب ري أو بسبل   منها مايف  ما بني فرق وال
 طلائر جوفهلا يف وجلد إذا ملا فالف ،حالل   فهي مسكلة  جوف يف مسكلة و جلديف  ولو

 .ميت
 ويف ،رجيع ا صللاريف  فقد  ؛(2)لوهنا وت ريَّأ  ،األوىل  جوف يف السلل كة (1)[تقطعت]  ولو

 .املشهور اخلالف الس ك  رجيع ِحل ِ 
 ,وجهللان حلهللا ففي ؛فعللل فلو ،حيللة وهي السلللللللللللللل للك  من لقللةفِ  يقطع أنه  ينب ي وال
 ,(5)حتلل أهنلا  :وأصللللللللللللللحه لا .(4)حتلل ال :حلاملد أي والشللللللللللللللي  (3)هريرة أي ابن عن أحلدمهلا
 يكون    هل  ،مايف   إذا  بطهارته  و لنا  اآلدمي  من  جز  ا  (6)[كان]  إذا  في ا  كاخلالف  واخلالف

 ؟جنس ا
 :أظهرمهلللا ,وجهلللان ؛-العللللل بعص ينفع   إنللله وي قلللال- حيلللة مسكلللة ابتالع جواز ويف

 ال :حللامللد أبو الشللللللللللللللي  و للال .(7)ي كره لكنه  ،جوفهللا يف مللا بنجللاسللللللللللللللللة  لنللا وإن ،اجلواز
 أنه  ؛حامد  أبو عليه وفرَّع ,(12)عصللرون أي  (11)[وابن]  (10)القاضللي وصللحَّحه    ،(9)(8)[حيل]

 

, ونقل "ه، فقال: كل هذا طاهر...واجلراد، ف ن الناس أيكلون اجلراد والسللللل ك الصللللل ار على صلللللفت
  ( ما نقله عنه الق وي3/239(, والنووي يف الروضللة )12/8عن الروايي الرافعي يف الشللرح الكبري )

 (.)رمحه  
 يف )ط(: )انقطعت(. (1)
 (.3/239(. والروضة )12/8املعت د أهنا ال حتل. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 (.12/9الشرح الكبري ) (3)
 (.9/73او وع ) (4)
 (.3/239(. والروضة )12/9لكن تكره. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) ال حترم, ااملعت د أهن (5)
 يضا.أيف )و(: )ابن(, ولو كانت )أابن(؛ لصح املعىن  (6)
 (.3/239(. والروضة )12/9وهو املعت د. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (7)
 يف )ط(: )يصح(. (8)
 (.  3/240(. وروضة الطالبني )9/73او وع )و  (.12/9الشرح الكبري ) (9)
 (.9/127او وع ) (10)
 يف )و(: )ذا بن(. (11)
مل أجد كتاب الصللليد والذابئح يف كتاب االنتصلللار البن أي عصلللرون, وهذه املسلللألة الوحيدة   (12)

فرع: بيع  "(: 11/216اليت مل أجدها البن أي عصلللللللللللللرون, و د  ال السلللللللللللللبكي يف تك لة او وع )
احلي ابلسللل ك احلي هل هوز أم ال؟ إن  لنا حيل ابتالع السللل ك حيا يف حال صللل ره فال  السللل ك  

= 
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 لَّى الزيلت يف إلقلاؤهلا هوز ال
 
 ،الكراهيلة مع جوازه :األوَّل الوجله ومقتضللللللللللللللى .(1)وت قلى ،امل

 .حية اجلرادة ابتالع يف جاراين ومها
 ةوصلللدم كضللل طة ،ظاهر بسلللبل   مايف  ما بني واجلراد السللل ك  ميتة  حل يف فرق وال

 حتم  مايف   ما  وبني  ،الصياد  من  ٍ  ب  ره وضأ   املا   من  إخراجه  أو  ،(2)[ ما  احنسار]  أو  ،حجر
 .(3)أنفه

 يطفو ال أنه ال الل ألنَّ   ؛الطايف السلل ك  ي ؤكل أال ي سللتحل  :اخلراسللانيني بعص  ال
 .(5)(4)[وانتفاخ] ت ريُّ  بعد إالَّ 

 .فيه العل ا  والختالف : لت  
 :فضرابن ،املا  يهلكها ال اليت وهي ،البحر حيواانيف  وأمَّا

ا والرب البحر يف  يعيش ما  :أحدمها  ،حالل ووه  ،والبط  كاإلوز  ؛املا   طري    ف نه  ،أيضللللل 
 . طع ا ميتته لحت وال .األبيص املا  وطري ،اللقلق :حله من بعضه  واستثىن .كاتهذ  شرتطي

 به  طعأ  الذي  املنصلوص على  حرامان  ومها ،والسلرطان كالضلفدع ؛ي سلتخبث ما  ومنه

 

هوز, وإن  لنلللا ال حيلللل فيجوز ك لللا هوز بيع ال ن  ابل ن .  لللالللله يعقوب بن عبلللد الرمحن ابن أي 
 ."عصرون يف جم وعه

 (.3/240الشرح الكبري ) (1)
 يف )و(: )احنسار ا ما(. (2)
 (.3/274(. والروضة )12/141ري للرافعي )انظر: الشرح الكب (3)
 يف )ط(: )وانفتاج(. (4)
( أبن الروايي حكاه عن بعص اصلللللللحابنا اخلراسلللللللانيني,  9/457 ال صلللللللاحل النج  الوهاج ) (5)

و للال بعص العرا يني: إن طفللا  "(: 4/164ي, حيللث  للال يف البحر )والللذي وجللدتلله مللا  للاللله الرواي
 ال غري. ",حرم, وإن رسل مل حيرم
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 .(4)السرطان يف (3)احللي ي  ال وبه ،ذ حبا ذاإ نحالال أهن ا  ول   وفيه ا ,(2)(1)اجل هور
 عن وجللله   وفيللله ,(5)الصللللللللللللللحيح على حرام   وهو ،الت سللللللللللللللللاح :املسللللللللللللللتخبثلللايف  ومن

 .(8)حالل (7)أنه ؛(6)[ ريصيال]
 .(9)الصحيح على حرام   وهي ،السلحفاة :ومنها
 .(10)الس وم وذوايف  احليايف  :ومنها
 ،املا   يف إالَّ  (11)[تعيش]  ال اليت احليواانيف  من الضلللفدع  مجاعة    واسلللتثىن :الرافعي  ال

 ،والعقارب  احليَّايف   واسلللللللللتثنوا  ،منها السللللللللل ك  غري  حلُّ  وهو  ؛(12)]الصلللللللللحيح[ على تفريع ا
 ،كذا منها  نوع  يكون أن ويكن  ،املا  يف إالَّ   يعيش ال   ا  كوهن ا  االسلللللللللللتثنا  هذا و ضلللللللللللية

 

وكل ما كان يعيش يف املا  من حويف أو غريه فأخذه ذكاته (: "2/251 ال الشافعي يف األم )  (1)
ال ذكاة عليه ولو ذكاه مل حيرم ولو كان من شللللللي  تطول حياته فذحبه ألن يسللللللتعجل موته ما كرهته 

أخذه وسلللوا  ما وسلللوا  من أخذه من جموسلللي أو وثين ال ذكاة له ألنه ذكي يف نفسللله فال يباي من 
كان منه يويف حني خيرج من املا  وما كان يعيش إذا كان منسللللللللواب إىل املا  وفيه أكثر عيشلللللللله وإذا  

 ."لبحر وطفا من ميتته وما أخرج منهكان هكذا فسوا  ما لفظ ا
 (.3/275وهو املعت د. انظر: الروضة ) (2)
سلللللللنة ثان وثالثني وثالث  ولد البخاري,  احللي ي احلسلللللللني بن احلسلللللللن بن م د ( أبو عبد  , 3)

, من مصلللللنفايف احللي ي كتاب املنهاج يف شلللللعل اإليان, أخذ عن: األسلللللتاذ أي بكر القفال،  مائة
واإلملام أي بكر األودي. وحلدث عن: خلم بن م لد اخليلام، وأي بكر م لد بن أمحلد بن خنلل، 

سلللري أعالم النبال   انظر:  . الث وأربع مائةسلللنة ثوتويف  ,وبكر بن م د املروزي الدمخسللليين، ومجاعة
 .(4/335)(, 4/333وطبقايف الشافعية الكرب  ) .(133 -17/231)للذهيب 

والسللللللللللرطان حالل، والضللللللللللفادع حرام... وما  لنا فيه من دواب البحر أنه حالل فذكيه  " ال:   (4)
 (.57 -3/56) للحلي ي . املنهاج يف شعل اإليان "وميته سوا 

 (.3/275املعت د. انظر: الروضة )وهو   (5)
 يف )و(: )الضي ري(. (6)
 أ(./255) (7)
 (.8/251ذكره ابن الرفعة يف كفاية النبيه ) (8)
 (.3/275وهو املعت د. انظر: الروضة ) (9)
 (.3/275وهو املعت د. انظر: الروضة ) (10)
 يف )و(: )يعيش(. (11)
 يف الشرح الكبري: )األصح(. (12)
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ا القول ذلك  على  (2)(1)[النسلللناس] الطيل  وبأ  القاضلللي  واسلللتثىن ،كذا  منها  ونوع  ,(3)أيضللل 
 .فأابحوه ،وغريه (6)(5)(4)الروايي[ ذلك  يف ]وخالفه

ا  اسللتثناه  أنَّه  :حامد أي الشللي  وعن  يف ما مجيع  أنَّ  املعت د الصللحيح :و ال  ،(7)أيضلل 
لحفاة من األصللللحاب  ذكره  ما وحي  ل ،الضللللفدع إالَّ   ميتته لُّ حت البحر  والنسللللناس واحلية السلللل 
 .(8)البحر غري ما  يف يكون ما على

 ،املذبوح عيش عيشلللللللله كان  املا  من خرج  وإذا ،الرب يف  يعيش ال ما  :الثاي الضللللللللرب 
 .غريه وإىل ،الس ك  صورة على هو ما إىل ينقس  وهو

 .كاةذ  إىل حيتاج ال ،(9)إمجاع ا فحالل   الس ك  صورة على هو ما فأمَّا
 .(10)حتلُّ   :أصلحها  ,أوجه :و يل ،أ وال  ثالثة  ففيه ،السل ك   صلورة على  ليس ما وأمَّا

 ؛مجيعهلا على يقع واحلويف  السلللللللللللللل لك  اسلللللللللللللل  أنَّ  على بعضلللللللللللللله  وبنلامهلا ،حتللُّ  ال  :واثنيهلا
 نظريه ي ؤكل ال  ما أنَّ   :والثالث  .عليها و وعه  واألصلللللللح ؟ال  أو الطع   يف  (11)[الشلللللللرتاكه ا]

 

, ويف الشلرح الكبري: )النسلاس(, واملثبت من كل ة غري واضلحةسلباس(, ويف )و(:  يف )ط(: )الب (1)
 احملك , والصحاح اتج الل ة وصحاح العربية, واو وع.

والنسللللللناس خلق يف صللللللورة الناس مشللللللتق منه لضللللللعم خلقه   ال  "( 8/419 ال يف احملك  ) (2)
احدة وتؤكل وهي على شلكل اإلنسلان بعني و كراع النسلناس في ا يقال دابة يف عداد الوحش تصلاد 

ن والنسللللناس: جنس م(: "3/983, و ال يف الصللللحاح اتج الل ة )"ورجل ويد تتكل  مثل اإلنسللللان 
ر له يف زماننا. ."اخللق يثل أحده  على رجل واحدة   لت: وال ذِكه

 مل أجد كتاب الصيد والذابئح يف املطبوع من التعليقة. (3)
 ."امتنع الروايي وغريه من مساعدتهو "يف الشرح الكبري:  (4)
وأملا املختلم فيله، فهو ملا أشللللللللللللللبله حيوان الرب من (: "4/160 لال الروايي يف حبر امللذهلل ) (5)

دواب املا  من الفأر والكالب واخلنازير، و يل: إنه ليس يف الرب حيوان إال ويف البحر مثله، فاختلم 
لى ثالثلة ملذاهلل: أحلدهلا: هو الظلاهر من ملذهلل الشلللللللللللللللافعي أن مجيعله الفقهلا  يف إابحلة أكلله ع

 ."الرب ومرماته من كالبه وخنازير حالل مأكول، يستوي فيه ما أشبه مباحايف
 (.3/275الروضة )  :(. وانظر12/143الشرح الكبري ) (6)
 (.9/33او وع ) (7)
فهي على هللذا من كالم النووي ال  ", لللت: الصللللللللللللللحيح..."(, إال أنلله  للال: 9/33او وع ) (8)

 الشي  أي حامد, و د وضع احملقق كل ة ) لت( بني معقوفتني.
 .(3/274والروضة ) .(12/141الشرح الكبري )  وانظر:مل أجد من نقل اإلمجاع,  (9)
 (.3/274(. والروضة )12/141وهو املعت د. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (10)
 يف )ط( مط وس أول الكل ة. (11)
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 .سواه ما وحيل ,حيلُّ  ال ؛وفأره وإنسانه وخنزيره املا  ككلل ؛الرب يف
 .(2)اليوم فتو ال وعليه :(1)الع دة يف  ال
 .حالل فهو ،الرب يف نظري   له يكن مل لو ،هذا فعلى
 الوحش محلار فل نَّ  ،كلاحل لار ،حرام واآلخر حالل   أحلدمهلا  ؛شللللللللللللللبيهلان لله كلان وإنه 

 .حيل مل ؛حيل ال اإلنس ومحار ،حيل
 فيه ي شللللرتط أم ميتته حتل فهل  ،البحر  حيواانيف  من السلللل ك   سللللو  ما حيل : لنا  وإنه 

 (4)]جنس[ فللدملله هللذا وعلى ,(3)ميتتلله حتللل :أحللدمهللا , والن :و يللل ،وجهللان فيلله ؟كللاةذ اللل 
 دم يف الللذان  الوجهلان (6)[دمله] ففي ،ال  :وغريه  (5)امللاوردي بله وجزم  ،وأصللللللللللللللحه لا . طعل ا

 .الس ك 
 ؟(8)ال أم (7)]احلويف[ اسللللللللل  عليها يقع هل  أهنا على اخلالف    ينبين و د :الرافعي  ال

  بللل ومللايف  صللللللللللللللللاده فلل نه  ،اإلمكللان عنللد كللاةذ اللل  على احللِللُّ  يتو م :الثللالللث القول وعلى

 

عبد  , احلسللللني بن علي بن احلسللللني الطربي, ولد  مل، سللللنة ثان عشللللرة وأربع  العدة, ألي( 1)
ومسع صلحيح مسلل  عن عبد ال افر الفارسلي تفقه على انصلر الع ري فراسلان وعلى القاضلي  مائة,

تويف يكة سللنة ثان وتسللعني وأربع  ,الشللريازيالطربي بب داد ث الزم الشللي  أاب إسللحاق  أي الطيل
وطبقايف الشللافعية البن  اضللي شللهبة   .(204 -19/203)سللري أعالم النبال  للذهيب انظر:  مائة. 

(1/263- 264.) 
 (.8/250كفاية النبيه )  مل أجد العدة له, و د نقله عن العدة ابن الرفعة يف (2)
 (.3/275(. والروضة )12/142للرافعي )وهو املعت د. انظر: الشرح الكبري  (3)
 هكذا يف النسختني. (4)
وإن أدر  ذكاته بعد صللللللللللليده فقد اختلم أصلللللللللللحابنا يف وجوب "(: 15/64 ال يف احلاوي ) (5)

ذحبله وكونله مع القلدرة شللللللللللللللرطلا يف إابحتله على وجهني: أحلدمهلا: وهو  ول األكثر منه  أن ذحبله ال 
من مجع بني السلللل ك وغريه يف اإلابحة. والوجه الثاي:   هل, وأن موته ذكاة كالسلللل ك, وهذا  ول

وهو  ول من اعترب حيوان البحر حبيوان الرب يف احلظر واإلابحلة فج ع بينه لا يف اللذكلاة, وحرمله مع  
القدرة عليها إذا مايف, وهذا اجل ع فاسلللللد يف األمرين. فأما دمه ف ن جعل ذكاته شلللللرطا جعل دمه 

وجعله كاحلويف يف اسلللللتباحته يوته, ففي دمه ودم مجيع السللللل ك  جنسلللللا, ومن مل هعل ذكاته شلللللرطا
 ."س... والوجه الثاي: أن دمه طاهروجهان: أحدمها: جن

 يف )و(: )ذمه(. (6)
 يف النسختني: )احليوان(, واملثبت من الشرح الكبري. (7)
 (.12/142الشرح الكبري ) (8)
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 .حيل مل ميت ا صاده لو أنه و ضيته ،الرب صيد يف ك ا ،لَّ حأ  ؛إمكاهنا
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ِ:فرِع
 أبحللدمهللا اسللللللللللللللتقراره كللان إنه  :والبحر الرب بني احليوان من ه ع مللا :املللاوردي  للال

 ,فوجهللان ؛أغلللل أحللدمهللا يكن مل وإنه  ،حك لله عليلله غللللأ  ؛أكثر بلله (1)[ومرعللاه] ,أغلللل
 .(2)البحر حيوان حك  عليه هري :والثاي .الرب حيوان حك    عليه هري :أحدمها

 .(4)وجهان والسلحفاة (3)والسرطان وخنزيره املا  كلل يف فحصلأ  :الروايي  ال
تلأوهح ،ذحبه على مقدور ,ضربنِأيًضاِفهوِميتتهِحتلِالِماِوأم ا  .شوم سه
ة أو احللق يف ابلللذبح إالَّ  حيللل فال ،عليلله املقللدور :األوَّل  يف سلللللللللللللليللأي مللا على ,اللُّبللَّ

 حياة    وفيه صليدال أمسلكأ   أبنه   ،ذحبه على  در إذا والوحشلي اإلنسلي فيه  سلوا     ,(5)الضلحااي
 .مستأنس ا كان أو ،مستقرة

 ما ،مذبح  أجزائه فج يع    ،كالصلللللللليد ؛عليه  ي قدر ال الذي  املتوحش  :الثاي الضللللللللرب 
ا إليه  ىرم فلو ،توحشلله على دام  ؛ومايف  بدنه من  شلليئ ا  فأصللاب   جارحة   إليه أرسللل  أو  سلله  
 .حألَّ 

 يكن ومل ،شلللللاة شلللللرديف  أو  ،فرس أو  بقرة أو بعري    (7)ندَّ   أبنه  إنسلللللي   توحش  (6)[وإنه ]
 .عليه واجلوارح الكلل وإبرسال ،منه املذبح غري إىل ابلرمي حيل ،كالصيد فهو ؛الرد

 

 يف )ط(: )ومراعاة(. (1)
 (.15/63احلاوي ) (2)
 ب(./255) (3)
وأما املختلم فيه، فهو ما أشلللللللللبه حيوان الرب من دواب املا   (: "4/160 ال يف حبر املذهل ) (4)

ث ذكرهللا,  "  يف إابحللة أكللله على ثالثللة مللذاهلللمن الفللأر والكالب واخلنللازير... فللاختلم الفقهللا
، وهو ما ه ع يف عيشلللللللللله بني الرب وأما النوع الثالث من احليوان (: "163 -4/162و ال ايضللللللللللا )

والبحر فينقسلل  ثالثة أ سللام... الثاي: ما يكون مسللتقره يف البحر ومرعاه يف الرب كالسلللحفاة، فهذا  
أملا إذا  "( يف )ابب ملا يفسلللللللللللللللد امللا (: 1/256, و لال يف )"من حيوان البحر، وهري عليله حك له

مايف يف املا  غري احلويف  ا يكون عيشللله يف املا , إن  لنا: إنه ال حيل أكله ال ينجسللله, وكلل املا  
بعص أصللللللحابنا: وهذا يف وخنزيره والسلللللللحفاة والسللللللرطان واحلية طاهر يؤكل يف أحد القولني, ذكره 

 ."احلية غريل
 /ب(, من نسخة املتحم )ط(.272) اولد العاشر, لوحة (5)
 يف )و(: )ولو(. (6)
 (.14/51هتذيل الل ة )  انظر: يقال: نأدَّ البعري  يأِند  ن دودا ؛ ِإذا شأرأد. (7)
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  مذبح أجزائه  مجيع  أنَّ  يف  الناد كالبعري فهو ؛حنره يكن ومل  بئر يف بعري    دَّ تر  ولو
  وصحَّحه   احِلل، (1)البصريون  اختار  وجهان، عليه الكلل إبرسال ِحلِ ه  ويف حة،اابجلر 

 . (5) املنع (4) يواملستظهر  (3)البحر صاحبا  وصحَّحأ  ،(2) النووي
 و ال  اجل هور  طع وبه أصحه ا وجهان، واملرتدي  النَّاد يف للِحل (6)[يدفامل] اجلرح ويف

 من الب دَّ  أنه  : والثاي .(7)هوقز ال إىل يفضي جرح   كل يكفي  أنه الصواب؛ وهو  النووي:
  (8) اإلمام   واختاره] ،املقدور يف واملري  احللقوم  طع ينزلة  ليكونأ  ؛فِ مذأ م   جرحِ 

 .(10) [(9)والقأفَّال

 

والكوفيون   البصللللللللللللللرويون (: "150أملللا تعريفه  فقلللد  لللال مقق هنلللايلللة املطللللل يف مقلللدمتللله ) (1)
والب داديون: و د حكى إمام احلرمني خالفا  بني البصللللللللللللللريني والكوفيني يف عدة مواضللللللللللللللع يف كتاب 
الفرائص، ولكنهلا كلهلا تقع بني فقهلا  السلللللللللللللللم، وليس خالفلا  داخلل امللذهلل. ولكن امللاوردي يف 

 وع(, يف حك  كتلابه )احلاوي( حكى خالفا  بني الب لداديني والبصللللللللللللللريني، نقلله عنله النووي يف )او
الوط  يف احليص، والتصلدق بدينار  أو بنصلم،  ال املاوردي: " كان أبو حامد اإلسلفراييين ومجهور 

ال هعلونه  وال   ديا ، وال    ينيالب داديني هعلونه  وال   ديا ، وكان أبو حامد املروزي ومجهور البصلللللللللللللر 
ن هلذا خالف اثنوي داخلل طريقلة (. ويلوح ي أ3/360حيكونله ملذهبلا  للشللللللللللللللافعي..." )او وع: 
 . انتهى."يتكل  عن الطرق يف حكاية املذهلالعرا يني، ولذا مل ي شر إليه النووي وهو  

 ال يف منهاج الطالبني  . و " لت: األصلللللح: حتريه(: "3/241 ال النووي يف روضلللللة الطالبني ) (2)
 ." لت: األصح ال حيل إبرسال الكلل"(: 1/317)
 (.4/130حبر املذهل للروايي ) (3)
, ( هو أبو بكر, م د بن أمحد بن احلسلني الشلاشلي, ولد ييافار ني سلنة تسلع وعشلرين وأربع ائة4)

والزم الشللللي  أاب إسللللحاق  , تفقه علي م د بن بيان الكازروي وعلى القاضللللي أي منصللللور الطوسللللي
أمحد اليزدي, وتويف سللللللللللللنة سللللللللللللبع  رو  عنه أبو املع ر األزجي وأبو احلسللللللللللللن علي بن  ,  الشللللللللللللريازي
 .(71 -6/70)طبقايف الشافعية الكرب  للسبكي انظر:  ومخس ائة. 

ف ن أرسلللللللللل عليه كلل صللللللللليد حىت عقره مل حيل يف أصلللللللللح "(: 2/125 ال يف املسلللللللللتظهري ) (5)
 ."يف احلاويالوجهني ذكر ذلك 

ــ  يف )ط(: )املقيد(, ويف )و(: ) (6) (.  12/11الشلللرح الكبري )( بدون تنقيط, واملثبت من المڡــــ
 (.9/124واو وع )

 .(9/124. واو وع )(241 -3/240روضة الطالبني ) (7)
 (.18/131هناية املطلل ) (8)
(. وكفاية النبيه  3/241(. وروضلللللللللللة الطالبني )9/124او وع )و (. 12/11الشلللللللللللرح الكبري ) (9)
(8/151.) 
 يف )و(: )وصححه القفال واإلمام(. (10)
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  ؛يسكه  يأن استعانة   أو  و  ده عأ بِ  اللحوق تيسر مىت بل ،االنفاليف  جمرد ابلتوحش املراد وليس
 .احللق غري يف الذبح هو ِز توحش ا ذلك  فليس

 ،ابلصلللللللليد ي لتحق :األصللللللللحاب   ال  ,(1)بعده دومنا احلال يف العجز   وحتقق تعذَّر  ولو
 لكن ،(3)[الزوال]  ريبة  حالة  ألهنا ؛(2)[لصللللللللليداب] ي لحق ال  أنه عندي الظاهر :اإلمام و ال
 إىل يؤدي كان  وإن ،كالصلللللليد  فهو ؛مسللللللبعة  أو ةكمهل  إىل  يؤدي والطلل الصللللللرب   كان  لو

 .(5)فوجهان ؛(4)[وغص اب ] لصوص موضع
 فل نه  ،األسللللللللللللللفلل ف لايف  األعلى عنفط   ،اآلخر فوق أحلدمهلا بئر   يف بعريان  تردَّ  ولو

 .مجيع ا ال  حأ  ؛منها ومايف  الطعنة إليه نفذيف  وإنه  ،حأر م ؛األعلى بثقل كان
ا  كان  سلللللللللوا   :القاضلللللللللي  ال

 
ا رمى  لو  ك ا ،املذهل على  ,جاهال    أو  به  عامل  صللللللللليد 

 .(6)آخر إىل منه ونفذ فأصابه
كَّ   وإنه   ،حألَّ  ؛روحه مفار ة  بل  أصللابته  (7)[إمنا]  كان  ف نه  ؛ابلثقل  أو  با مايف   أنه شللأ

كَّ  وإنه   ال لائلل عتق ا ز إج يف القولني على بنلا    ،(8)وجهني ت للحي :الب وي  لال ،فيله شلللللللللللللللأ
 .الكفَّارة عتقِ  عن اخلرب املنقطع

 ؛املذبح  (10)غري  فأصللاب   ،(9)[عليه مقدور ا فصللار]  ،عليه مقدور   غري  حيواان   رمى  ولو
 .حيل مل

 .حل ؛مذحبه غري فأصاب  ،عليه مقدور   غري فصار ،عليه مقدور ا رمى ولو
 

 (.3/240انظر: الروضة ) (1)
 يف )و(: )الصيد(. (2)
 يف )ط(: )والزوال(. (3)
 يف )ط(: )وعقاب(. (4)
 (.132 -18/131هناية املطلل ) (5)
 (.8/153كفاية النبيه )  (6)
 أثبتناه., ولعل الصحيح ما كل ة غري واضحةيف )ط(: )إهنا(, ويف )و(:   (7)
ولو و ع بعريان يف بئر، أحلللدمهلللا فوق اآلخر، فطعن يف " , حيلللث  لللال:(8/23التهلللذيلللل ) (8)

ظر: إن كللان  ن   ؛حللل األول، ومل حيللل الثللاي. ولو نفللذ الطعنللة إىل الثللاي ؛األول، ومللايف الثللاي بثقللله
 ."فوجهان: األصح: حيل ؛حال  مجيعا ، وإن كان جاهال    ؛عاملا  به

 ما بني املعقوفتني سا ط من )و(. (9)
 أ(./256) (10)
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 .(1)وجهان حله ففي فقتله فرماه مأكول حيوان    صده ولو

 

 (.10/195(. والروضة )11/326انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
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ِ:فرعان
ا  أرسلللللأ  إذا :األوَّل  على غريه أو كلل   من معل ة جارحة  أو  ,حنوه أو  سلللليف ا أو  سلللله  

  طع  د كان  أبنه  ،مسلللللللللتقرة  حياة  فيه كنت مل  ف نه   ،حيًّا الصللللللللليد  أدر  ث َّ   ،فأصلللللللللابه  صللللللللليد  
 يرَّ  أنه  لله اسللللللللللللللت حلل ؛حشللللللللللللللوتله أخرج أو ،أمعلا ه خرقأ  أو  ،(1)أجلافله أو ،ئلهيومر  حلقومله
 .(2)إمجاع ا حلَّ  ؛مايف  حىت وتركه يفعل مل ف نه  ،ليذحبه حلقه على السكني

 العدو لزوم ويف ،املذبح يف  ويذحبه  إليه  يتوجه أنه  فعليه  ؛مسلللللتقرة  حياة    فيه كانت  وإن
 .(4)(3)نع  :ال زاي عند أرجحه ا ،وجهان توجهه يف

 ومل ميت ا الصلليد وجدأ   ث َّ   تركه فلو  ،ظاهر  ضللرر إىل يفضللي حبيث  فيه  املبال ة ي كلم وال
 القولني على يكون أنه   ينب ي :الرافعي  ال  ؛بعده  أو العدو يسلللللللع  الذي الزمن يف أمايفأ   يدرِ 
كَّ  إذا  في ا  ك ا ابملشللللي  ويكتفي ،ال  :غريه  عند  وأظهرمها  ،(6)(5)[كاةذ ال] يف الت كن يف  شللللأ
 لو  كان وإنه   ،حلَّ   ؛ميت ا  فأدركه سلللللللجيته على مشلللللللى لو هذا فعلى  ،اجل عة إىل السلللللللعي يف

 .حيًّا ألدركه أسرع
 .(7)اإلسراع من الب دَّ  أنه عندي الوجه :اإلمام و ال
 من (9)[بعري] تردَّ  لو ك لللا ،حرام   (8)[فهو] ذر  عللل  ب ري ملللايفأ  حىت ذحبللله تر أ  فللل نه 

ر هو  ،بعذر    كان إنه  وكذا  ،مايف  حىت  يذبح فل   شللللاهق  يسللللتصللللحل مل لو  ك ا  ،فيه مقصللللِ 
يأة معه  ذلك  بعد وجدها  وإنه   ,حينئذ هدها ومل فسلللللللقطت  (11)[اسلللللللتصلللللللحبها و]أ  ،(10)م ده

 

 (.2/1223مشس العلوم )  انظر: أجافه الطعنة: أي بلغ با جوفه. (1)
 (.9/115او وع ) (2)
 (.7/107الوسيط ) (3)
 (.9/116(. واو وع )12/13يلزم. انظر: الشرح الكبري للرافعي )املعت د أنه ال  (4)
 يف )و(: )الزكاة(. (5)
 (.3/242(. وروضة الطالبني )12/13الشرح الكبري ) (6)
 ."تشوف إىل اإلسراع يف املشي  ليالالوجه عندي أن ي"(: 18/117 ال يف هناية املطلل ) (7)
 يف )و(: )فه (. (8)
 يف )و(: )ب ري(. (9)
 (.1/440املعج  الوسيط )  انظر:  السكني. (10)
 يف )ط(: )واستصحبها(. (11)
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 ,(2)الصللللحيح على ال  د يف السللللكني  (1)[نشللللبت]  لو وكذا ،الطلل  مدة يف الصلللليد ومايف 
 .بذلك  وي عذر لحيأ  أنه وجه   وفيه

 أورده ما وهو-  واثنيه ا  .(3)حيرم  أنه  :أصللحه ا  ,فوجهان  ،السللكني منه غ صللل  ولو
 .(5)(4)مايف  حىت ,سبع حليلولة   إليه يصل مل لو ك ا بذلك  وي عذر ,ال :-املاوردي
 (7)[ري  ] كان  إذا امو   ,ف ايف  (6)السللللللللللللكني بتحديد اشللللللللللللت ل إذا ما التقصللللللللللللري منو 

 .ف ايف  غلط ا حلقه على السكني (8)[ظهر]
 ف ايف  ،السلكني وسلل ِ  اآللة أبخذ اشلت ل لو  ك ا  فيه مقصلِ ر غري  (9)[لعذر]  تركه  وإنه 

 بقية من فيه  ملا  عليه متنع  أو ،إمتامه  بل  ف ايف   الذبح يف شللللللللرع  أو  ،ذحبه من يت كن  أنه   بل
 .فيحل ؛الذبح من فيه يت كن ما الزمان من هد ال أو ،القدرة  بل (10)[ويوته] ، وة

 .(12)مايف  حىت هده فل  الذبح موضع بطللِ ] اشت ل إذا ما منه الروايي (11)[وعد]
ا  الصللليد   و ع إذا وأمَّا  بتوجهه  (13)[اشلللت ل أو  ،ذحبه على ليقدر  بقلبه فاشلللت ل م نكسللل 

 

 (, ويف )و(: )ن سيت(, ولعل الصحيح ما أثبتناه.تشبتيف )ط(: ) (1)
(. والروضلللللللللللللللللة 9/116(. واو وع )12/12وهو املعت للللد. انظر: الشللللللللللللللرح الكبري للرافعي ) (2)
 (.317(. ومنهاج الطالبني )3/241)
(. والروضلللللللللللللللللة 9/116(. واو وع )12/12املعت للللد. انظر: الشللللللللللللللرح الكبري للرافعي )وهو  (3)
 (.317(. ومنهاج الطالبني )3/241)
 أي: الصيد. (4)
فلو كانت معه سللللللللللللكني,  "( أنه ال حيل, حيث  ال: 15/18ي )الذي ذكره املاوردي يف احلاو  (5)

بني الصلليد سللبع, فل  يصللل فضللاعت أو غصللبه عليها غاصللل حىت مايف مل أيكل, ولو حال بينه و 
إليه حىت مايف أكل. والفرق بني غصلللل السلللكني, وبني منع السلللبع أن غصلللل السلللكني وضلللياعها 

 ."إليه, ومنع السبع عائد إىل الصيد عائد 
 (.15/18احلاوي ) (6)
 يف )ط(: )ين(. (7)
 ما بني املعقوفتني سا ط من )و(. (8)
 يف )ط(: )ال ل ذر(. (9)
 هكذا يف النسختني, أعين: مل تكتل: )أو يوته(. (10)
 يف )ط(: )وعند(. (11)
 (.4/119حبر املذهل ) (12)
 ما بني املعقوفتني سا ط من )و(. (13)
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 .(1)(حالل فهو) ؛ف ايف  الِقبلة إىل
كَّ   ولو  ؟(2)فيحل يت كن مل أو ،فيحرم  ذحبه من متكن هل ؛الصلللللللللللللليد مويف  بعد شللللللللللللللأ

 .(3)حيل أنه :أصحه ا , والن
ِ:فرِع
 ؛(5)[اجلللد] داخلل واملري  احللقوم ليقطع الثعللل أ ذ نِ  يف السللللللللللللللكني (4)[أدخللأ ] لو

 مل ؛املللذبوح حركللة إىل االنتهللا  بعللد  طعه للا إىل انتهى فلل نه  ي نظر ث َّ  ،للتعللذيللل ؛حرام   فهو
 .حلَّ  ؛ بله إليه انتهى وإنِ  , طع ا يفيده وال ،حيل

ا  رمى لو  :(6)الثاي  أابنأ  ولو  ،حالل    فهو  ؛متفاوتتني أو متسلاويتني  طعتني فقدَّه صليد 
 حألَّ  ؛احلال يف ومايف  فِ فةذم   جبراحة    أابنه ف نه   ،غريه  أو بسلللللليم    ,(8)[ديأ كأ ]  ؛منه (7)[ طعة]

ا  جرحه  أو وذحبه  فأدركه ففةذم تكن مل  وإنه   ،البدن  واب ي العضو  فالعضو ؛فف اذم آخر  جرح 
 .حالل البدن واب ي ,حرام

 تللك  من ملايف  وإنه  ،ذحبله فيتعني ،عليله مقلدور ا صللللللللللللللار فقلد األوىل ابجلراحلة أثبتله  ولو
 ,وجهلان العضللللللللللللللو ويف ,البلدن اب ي حلل ؛ذحبله من يت كن ومل زملان   مضللللللللللللللي بعلد اجلراحلة

 ؛ففللةذملل  تكلانلل  فل نه  ،أخر  جراحلة هلذه واحللاللة جرحله وإنه  ,(9)حيلل ال أنله :أصللللللللللللللحه للا
 العضللو ويف ,حالل فالصلليد  ؛منها ومايف  ففةذم تكن مل  وإنه   ،حرام والعضللو  حالل   فالصلليد

 

(. والروضلللللللللللللللللة  9/116(. واو وع )12/13زايدة من الشللللللللللللللرح الكبري ) القوسللللللللللللللنيملللا بني  (1)
(3/242.) 
 ب(./256) (2)
(. والروضلللللللللللللللللة 9/116(. واو وع )12/13وهو املعت للللد. انظر: الشللللللللللللللرح الكبري للرافعي ) (3)
(3/242.) 
 يف )و(: )أدن(. (4)
 يف )و(: )اجللل(. (5)
 بللل صللللللللللللللفحللايف, حيللث  للال:   )رمحلله  ( يالق و أي: الفرع الثللاي من العنوان الللذي عنونلله  (6)

 )فرعان(.
 يف )ط(: )عضو ا(. (7)
 ما بني املعقوفتني سا ط من )و(. (8)
(. والروضلللللللة  9/117(. واو وع )14 -12/13وهو املعت د. انظر: الشلللللللرح الكبري للرافعي ) (9)
(3/242.) 
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 .ابلتحرمي أوىل وهنا ،مرتبان وجهان
ه  أبصللللللللللله متصلللللللللللة جبلدة    املقطوع تعلُّق  أنَّ  يف  خالف وال  إابحة يف  به ملحق ا  يصللللللللللريِ 

 .(1)أكله

 

 (.4/124(. وحبر املذهل )15/23احلاوي ) (1)
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ِ.والذبِحِالصيدِآلةِ:لثالثاِالركن
 هرح مدد إمَّا وهو  ؛مجاد أو  ،به ي صلللللللطاد  (1)[حيوان]  إمَّا  ألهنا ؛أقساااااا ِثالثةِوهي

  :والثاي ،احملددايف  :األوَّل ؛غريه أو وي زِهق
 
 .اليف ق  ثلأ امل

 .احليوانِجوارحِ:األو ل
 كالكلل ؛املعل ة السلللللللباع جبوارح االصلللللللطياد هوز  :واألصلللللللحاب  (2)الشلللللللافعي  ال

  والشلللاهني والباشلللق والعقاب   والبازي  (3)[كالنسلللور] الطيور وجبوارح ،وغريها  والن ر والفهد
 .(4)البهي  األسود ابلكلل االصطياد هوز ال أنه الفارسي بكر أي وعن ,الصقور وسائر

 حركة يف  أو  ميت ا  صلللللللللللاحبها وأدركه  ،وجرحته اجلوارح  (5)[هذه] من  جارحة  أخذه  ف ا
 .أكله حلَّ  ؛ذحبه من يت كن مل أو املذبوح

 .غريه يف الذبح مقام ؛كان موضع   أي يف واجلرح (6)[اإلرسال] ويقوم
 طريق   أبي صللللللللللللللللحي بلل  ،بلا خيتص فال ؛املِللك  إثبلايف  (7)[يعىن] ؛االصللللللللللللللطيلاد وأملَّا
 إذا (8)(حيل وإمنا املعل  غري  تله  ما) حيل ال لكن  ،وغريه املعل  غري الكلل سللللللللللوا   ،يتيسللللللللللر

 .مستقرة حياة   وفيه كِ يذ  
 .معل ة اجلوارح تكون أنه  اجلوارح  تلته ما كل يف في شرتط ,ذلك  رفع   إذا

 :أمور أربعة السباعِ  اجلوارح تعلي  يف وي شرتط
 .هاج ابلصيد أ غري إذا (9)[أنه] :ومعناه ،إبشارته يسرتسل أنه  :أحدها

 

 يف )و(: )حيان(. (1)
 (.2/257األم ) (2)
 يف )و(: )كالنسر(. (3)
(. وكفلايلة النبيله  3/246(. وروضللللللللللللللة الطلالبني )9/93او وع )و (. 12/19الشللللللللللللللرح الكبري ) (4)
(8/168.) 
 يف )و(: )عدة(. (5)
 (: )إرسال الصائد(.3/246(. والروضة )9/94واو وع ) .(12/19يف الشرح الكبري ) (6)
 يف )و(: )يف(. (7)
 (.3/246(. والروضة )9/49زايدة من او وع ) القوسنيما بني   (8)
 ما بني املعقوفتني سا ط من )و(. (9)
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 ،اإلرسلللللللللال أولأ  ذلك  يعترب :اإلمام و ال  ،اجل هور  اله كذا  ،بزجره  ينزجرأ  أنه   :الثاي
 .(3) الوه ك ا االشرتاط (2)وصحَّحأ  ،فوجهان ؛بهوجذه  عدوه (1)[اشتدو ] أطلقأ  إذا فأمَّا

ليه وال ،صاحبه على فيحبسه الصيد ي سك  أن :الثالث  .خي 
 .ي شرتط ال أنَّه شاذ  ول   وفيه ،منه أيكل أال :الرابع
 يكن مل ؛بنفسلله انطلق لو  إنَّه و ال  ،صللاحبه  ابنطالق ينطلق أن ي شللرتط :اإلمام و ال

ا خامس ا كان هذا صحَّ  ف ن ،(4)معلَّ  
(5). 

 (6)[أتدب ] الظن على لي لل ,مرة  بعد مرة   تكررها من  بد ال مشللللللللللرتطة  األمور وهذه
روا ومل ،(7)[اجلللارحللة]  وطبللاع مضللللللللللللللطراب   الع رف رأوا  وكللأهن :الرافعي  للال ،املرايف  عللدد يقللدِ 

 .(8)اجلوارح بطباع اخلربة ألهل الباب  يف والرجوع ،خمتلفة اجلوارح
 اثللث ووجله ،مرتني التكرر يكفي  أنلَّه وجله    وفيله  .(9)العلادة إىل  فيله ي رجع :ال زاي و لال

 .(10)املاوردي به وجزم ،مرايف  ثالث  يعترب أنَّه
ا اجلارح  كون  به  ابن ما  حلِ   يف وجهني  القاضللللللي وحكى  لوجهنياب  وشللللللبهه ا  ،معلَّ  

ترب الذي التصرُّف صحة يف  .(11)الصيب به خي 
 

 يف )ط(: )اشتد(. (1)
 أ(./257) (2)
عنلد الزجر، فهلذا فيله نظر: فل ن أ ريلد بله أن  وأملا االنزجلار"(: 18/104هنلايلة املطللل )  لال يف (3)

و فاشللرتاط هذا صللعل، ويف كالم أصللحابنا ما ي شللعر به، بل   ينزجر بعد اإلطالق، وهو يف مِحِرَّة العأده
ما يصلرح به، و د حتصل ل لنا وجهان يف اشلرتاط ذلك بعد العدو، فأما يف ابتدا  األمر، فالذي هل  

، وال ينطلق إال إبطال ه، وال يتبع الصلليد إال إبشللارته، ف ن كان  القطع به أن ينزجر إذا زجره صللاحبه
 ."ده، فليس معلَّ ا . وهذا فيه نظرينطلق ابنفرا

 (.18/104هناية املطلل ) (4)
(. ومنهاج 3/246(. والروضللللللللللة )9/94(. واو وع )12/19انظر: الشللللللللللرح الكبري للرافعي ) (5)

 (.318الطالبني )
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىا بو(: )يف )ط(: )أبدب(, ويف ) (6)
 يف )ط(: )احلاجة(. (7)
 (.12/21الشرح الكبري ) (8)
 (.7/108الوسيط ) (9)
 (.15/7احلاوي ) (10)
 (.183 -8/182كفاية النبيه )  :مل أجده يف فتاويه, وانظر (11)
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ِفصل
ا -السللللللللللللللبللاع من معنللاه يف ومللا- الكلللل كون ظهر إذا  مللا حل  من أكللل ث َّ  ،معلَّ لل 

 يف صَّ ون ,(2)اجلللديللد يف عليه للا نصَّ  ,(1) والن حتريلله ففي ؛بعللده أو  تللله  بللل اصللللللللللللللطللاده
 .(3)اإلابحة على القدمي

 يف نص   أنَّه والصلللللللحيح  ,(4)ابلتحرمي اجلديد يف  جزم  :وآخرون حامد  أبو  الشلللللللي   ال
 .حير م أنَّه اجل هور عند أصحه ا ,اجلديد يف  وله (5)]وتردد[ ،اإلابحة على القدمي

حير م ال أنَّه (6)[ح  فصح  ] الروايي وشذ
(7). 

ل]  لو أودُّ  وكنلت :(8)[اإلملام]  لال  ث َّ   (10)[زملاان  ]  ينكم أن بني  (9)[فلاصللللللللللللللل   فصللللللللللللللَّ
 :مجاعايف   ذكر  فقد  ،ذكر  ك ا  وليس  ،(11)له  يتعرَّضوا  ومل  ،أخذه  ك ا  أيكل  أن  وبني  ،أيكل
 بال  حلَّ  ؛فصللللللال طول  (12)[بعد]  منه أكل  ف ن ،العقر عقيل  منه أكل إذا  في ا القولني  أنَّ 

 .هورجوع   مفار ة   بعد أو ،هموضع (13)[مفار ة] غري من أكل سوا    ،خالف
  بلله أمَّا ،القتلل بعلد أكل إذا ايل   خمصللللللللللللللوصللللللللللللللان  أهن لا  :أحدمها  :آخران  طريقلان  وفيله

ا  وال   فيحر م  .فقوالن  بله أكل وإن ، طع ا حلَّ  القتل بعد أكل نإ أنَّه :واثنيه ا .واحد 
 :التفريع

 

 (.3/247املعت د أنه ال حيل. انظر: الروضة ) (1)
 (.8/388(. واملختصر )2/249)انظر: األم  (2)
 .(9/104. واو وع )(12/21(. والشرح الكبري )15/8انظر: احلاوي ) (3)
 (.9/105او وع ) (4)
 يف او وع: )وأرأدَّدأ(. (5)
 يف )و(: )يصحح(. (6)
 (.4/109حبر املذهل للروايي ) (7)
 يف )و(: )املاوردي(. (8)
 يف )و(: )فضل فاضل(. (9)
 يف )ط(: )زماننا(. (10)
 (.18/113هناية املطلل ) (11)
 ما بني املعقوفتني سا ط من )و(. (12)
 (: )مفار تة(.ويف ) (13)
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 التحرمي (1)[ينعطم] وال ،التعلي   اسللللللللتئناف من بد  فال حير م أنَّه  لصللللللللحيحاب : لنا  إن
 حر م ؛له  عادة  وصلللللار منه األكل  تكرر لوو  ، طع ا  منه أكل  الذي  بل من  اصلللللطاده ما على

 . طع ا (2)[ا]آخر   منه أكل الذي الصيد
 أصللللللللللللللحه لللا: وجهلللان، رخِ اآل ل بللل  منهلللا أكلللل اليت الصلللللللللللللليود (3)[اب ي] حترمي ويف
 جهان،الو  األوَّل ويف  طع ا، الثاي حر م  ؛اثني ا  الصللللللللللليد من أكل إذا  :الب وي  ال  ,(4)التحرمي

 إىل ذهلاب    منله وهلذا :الرافعي  لال  ،(5)الوجهلان  بلله وفي لا  للثاثل ال حر م الثلاللث من أكلل ولو
رجه مرتني األكل  أنَّ   با يصلللري اليت الصلللفايف   تكرُّر يف  خالف ا ذكران و د معلَّ  ا،  كونه عن  خي 

ا،  اطتلل في ح التحرمي يف األكللل وأثر ،(6)احلللل يف التعلي  رأثأ  أبن بينه للا ي فرِ ق أنه  وزوه معلَّ لل 
 .(8)(7)[فيه]

 نصَّ  معلَّ  ا، كونه يف  يقدح مل  ؛شلللللليئ ا  حل ه من أيكل ومل الصلللللليد دم الكلل لِعق  ولو
 ضعيم. شاذ وجه   وفيه ,(10)(9)عليه

 :والثاي .(11)اللح  يف القولني على  أنَّه  :أصلحه ا ,فطريقان الصليد  حشلوة أكل  ولو
 .ابحللِ   القطع

 فينب ي ؛الزجر عند  ينزجر  ومل  ،االسلللرتسلللال عند الكلل يسلللرتسلللل مل  ولو :الرافعي  ال
ا كونه عن وخروجه الصيد حترمي يف يكون أن  .(12)األكل يف املتقدم اخلالف معلَّ  

 لو ك لا فهو  ؛دونله  و لاتلل فلامتنع الصلللللللللللللليلد  أيخلذ أنَّ   الصللللللللللللللائلد أراد ولو :القفلَّال  لال

 

 يف )و(: )يتعطم(. (1)
 يف )و(: )أخر (. (2)
 يف )و(: )ما يف(. (3)
 (.3/247وهو املعت د. انظر: الروضة ) (4)
 (.8/18التهذيل ) (5)
 ب(./257) (6)
 يف )ط(: )به(. (7)
 (.12/22الشرح الكبري ) (8)
 (.8/289(. واملختصر )2/249انظر: األم ) (9)
 (.3/247وهو املعت د. انظر: الروضة ) (10)
 (.3/247وهو املعت د. انظر: الروضة ) (11)
 (.12/22الشرح الكبري ) (12)
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 .(1)أكل
 ي شللللرتط وال  ،السللللباع جوارح يف ك ا ،اإلغرا   عند  هتيج  أن الطري جوارح يف وي شللللرتط

 ,(2)نع   :أصللللللحه ا ، والن األكل عن  االنكفاف اشللللللرتاط ويف ,الطريان بعد  االنزجار  هافي
 :والثاي  .السلللللباع جوارح يف القولني على  أنَّه  :أصلللللحه ا ,فطريقان فأكل ي شلللللرتط : لنا  ف ن

 .(4()3)للنص خمالم   غلط   وهذا :الطربي القاضي  ال ،ابحللِ   القطع  
ِ:فرِع
 :ط رق الصيد من ظ فره (6)[وجرحه] الكللِ  (5)[انب ] أصابه الذي املوضع يف

 .(7) طع ا جنس   أنَّه :أحدها
 . ولني جناسته يف أنَّ  :والثاي

 وإن ،مرَّ  ك للا فللاحل ك  ،العروق غري أصللللللللللللللللاب  نإ (8)[النللاب ] أنَّ  :للقفللال والثللالللث
ا عر  ا أصاب   .(9)أكله وحر م ،الصيد مجيع إىل النجاسة ريف س ،ابلدم نضاح 

 أنَّه  :النص ظاهر  وهو  أصللللحها  ,أوجه  (10)[ففيه أربعة] ؛جنس  إنه  :ابملذهل  لنا  ف ن
 (12)[فيطهر]  ،غريه يف  ك ا  ,(11)برتاب  إحداهن ،سللللبع ا والظ فر الناب  موضللللع غسللللل هل

 

(. وكفاية النبيه  3/248(. وروضلللللللللللة الطالبني )9/107او وع )و (. 12/22الشلللللللللللرح الكبري ) (1)
(8/183.) 
(. والروضلللللللللللللللللللة 9/94(. واو وع )12/20وهو املعت لللللد. انظر: الشللللللللللللللرح الكبري للرافعي ) (2)
(3/246.) 
 مل أجد كتاب الصيد والذابئح يف املطبوع من التعليقة. (3)
 (.8/289(. واملختصر )2/249)انظر: األم  (4)
 يف )و(: )ابب(. (5)
 يف )و(: )وخرجه(. (6)
(. ومنهاج الطالبني  3/248(. والروضللللة )12/23وهو املعت د. انظر: الشللللرح الكبري للرافعي ) (7)
(318.) 
 يف )و(: )الباب(. (8)
 (.8/184كفاية النبيه )  (9)
 يف )ط(: )فأربعة(. (10)
(. ومنهاج الطالبني 3/248(. والروضة )12/23ح الكبري للرافعي )وهو املعت د. انظر: الشر   (11)
(318.) 
 يف )و(: )فيظهر(. (12)
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 ،غسللللله هل وال ،العروق كدم ،والع سللللر للحاجة عنه ي عفى أنَّه  :والثاي  .(1)وي ؤكل  ،حينئذ  
 و ائله  ،وطرحه  املوضللللللللللع ذلك   (2)ويرقه تلأ  وهل ،ابل سللللللللللل  يطه ر ال  أنَّه  :الثالث .أكله وحيلُّ 
 ،بعيد وهو  ،صع  ريب لعابه  يناله ام  فالف الكلل ةعضلل   معناه يف  وما ،حل  كل يف يطرده

 غري من واحدة مرة   غسللللللللللللللله كفيي أنَّه  :الرابع  ,(3)خالف  بال هذا هل ال  : الوا والعرا يُّون
ال ذكره الللذي والوجلله ،الطهللارة وجلله األوجلله هللذه إىل وي نضللللللللللللللللاف ،(5)(4)[ريتعف]  يف القفللَّ

 .ستة األوجه فتصري ،التفر ة
 من كانت سلللللللللوا     ،حبدهتاِِجترحِِاليتِِاحملدداتِِ:الصااااااايدِآالتِمنِِالثاينِِالقسااااااا 

 أو الذهل أو  الرصلللللاص أو  النحاس من أو ،والسلللللكني والرمح  والسللللله  كالسللللليم  ؛احلديد
 والذبح الصلللليد   فيجوز ،رجأ احلأ   أو الزجاج أو القصللللل  أو الطرف  احملدد اخلشللللل أو الفضللللة

 

ف ذا أكل فقد  يل خيرجه هذا من أن يكون معل ا وامتنع صللللللللللللللاحبه  "(: 2/249 ال يف األم ) (1)
من أن أيكل من الصلللللللللليد الذي أكل منه الكلل ألن الكلل أمسللللللللللكه على نفسلللللللللله وإن أكل منه 
صلللللللاحل الكلل أكل من صللللللليد غري معل  وحيت ل القياس أن أيكل وإن أكل منه الكلل من  بل  

رم أكله ما كان ذكيا ك ا لو كان مذبوحا فأكل أنه إذا صلللللللار معل ا صلللللللار  تله ذكاة فأكل ما مل حي
منه كلل مل حيرم وطرح ما حول ما أكل وهذا  ول ابن ع ر وسللللعد بن أي و اص وبعص أصللللحابنا 

 -صلللى   عليه وسللل   -وإمنا تركنا هذا لألثر الذي ذكر الشللعيب عن عدي بن حاأ أنه مسع النيب 
 لو ذهل فقال إن الكلل إذا كان جنسلللللللا فأكل من يقول »ف ذا أكل فال أتكل«... وفيه أن متأوال

شلللللللللي  رطل  د يكن أن هري بعضللللللللله يف بعص جنسللللللللله ولكن ال هوز أن يقول حىت يكون آكال 
واحليللاة فيلله والللدم ابلروح يللدور فيلله فللأمللا إذا كللان بعللد املويف فال يللدور فيلله دم وإمنللا ينجس حينئللذ 

آخر ولو جنسه كله كان له أن ي سله ويعصره ك ا  موضع ما أكل منه وما  اربه  ال الربيع وفيه  ول 
وكذلك تذهل جناسلللللة اللح   ي سلللللل الثوب ويعصلللللر فيطهر وي سلللللل اجللد فيطهر فتذهل جناسلللللته

 (.8/289. وانظر: املختصر )"فيأكله.
و ال يف موضلللللللع  ".التقوير:  وَّر الق يص وحنوه(: "8/2681 ال احل ريي يف )مشس العلوم( ) (2)

( أبن 2/694, و ال صلللاحل )املصلللباح املنري( )"تقوير جيبهجأوهب الق يص: "(: 2/1219آخر )
ِويِر. انتهى, و ال صاحل )ت تقوير: "(: 8/407ك لة املعاج  العربية( )الهق وأارأِة اس  ملا و ع عند التلَّقه

(. مقور. يقال طيلسلللللللان مقور أي مشلللللللجر 549: 2ثقل مسلللللللتدير، خرق مسلللللللتدير. )ابن العوام 
شلللكل األزهار واألغصلللان، ومقطوع على شلللكل منصلللم دائرة حسلللل ما يقول كثري ومنقوش على 

من املؤلفني. )معج  اإلدريسلللللي(. جبل مقور: سللللللسللللللة من اجلبال على شلللللكل نصلللللم دائرة )ألم  
 .انتهى منه بنصه ."(24: 12ليلة، برسل  

 (.9/109او وع ) (3)
 يف )ط(: )تعفر(. (4)
اب: أي: مرَّغت (5)  (.2/211هتذيل الل ة )  انظر: ه.عفَّرته يف الرت 
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 .كله بذلك 
ا رمى ف ذا  .حألَّ  ؛حبده فقتله ذلك  من بشي    صيد 
 با  (1)الذبح حيل ال  ف نه ،العظام  وسلللللائر والظفر السلللللن إالَّ  احملددايف  من ي سلللللتثىن وال

 .(2)غريه أو مأكول من ،منفصال   أو متصال   ،غريه أو آدمي ظفر كان سوا    ،الصيد وال
 ،السن غري ابلعظ   هوز  أنه  ؛بعيد و ول    ،هن ِ وسِ   املأكول بعظ   هوز  أنه  بعيد  وجه    وفيه

 .وي كره
 السلللله    أصللللاب   أبنه  بثقله  تله  ف نه   ،بثقله ال  ،فتهذو   حبدته احليوان يقتلأ   أنه   فيه وي عترب

 .حيل مل ؛فقتله بعرضه الصيدأ 
 ،حيل ؛با الصللللللللللليد فجرح  ،مددة   الدة عنقه يف كلب ا  أرسلللللللللللل ولو  :(3)[النووي]  ال

ا (4)(و كلب ا) أرسل لو ك ا  .(6)(5)فأصاابه سه  
  ال ،(7)القالدة  دون ابلسلللللللللللله  الصلللللللللللليد  صللللللللللللد  أبنه  بينه ا قفر  ي و د :الرافعي  ال

 .(8)األوَّل والصواب  :النووي
ا الكلل   كان  إذا  في ا  املسألة فرض  (9)والقاضي : لت    ألهنا  ؛ةابحلديد الضرب  م علَّ  

 .به صاحبه (10)[كالم] فيتقيد كناية تصري  
 مل ؛احليوان ف ايف   ،خنق ا  أو د ًّا  ،بثقلهاِِأث رتِِإذاِِالثقيلةِاآلالتِِ:الثالثِالقساااااااا 

 

 أ(./258) (1)
(. والروضلللللللللللللللللللة 9/81(. واو وع )12/14وهو املعت لللللد. انظر: الشللللللللللللللرح الكبري للرافعي ) (2)
(3/243.) 
 يف )و(: )الب وي(. (3)
 يف التهذيل دون الروضة. القوسنيما بني   (4)
 (.3/245روضة الطالبني ) (5)
 (.8/16التهذيل ) (6)
 (.12/18الشرح الكبري ) (7)
 (.9/111او وع ) (8)
 (.197 -8/196كفاية النبيه )  (9)
 ما بني املعقوفتني مكرر يف )ط(. (10)
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 احلبل رأس كان  أبنه   أو  ،له  املنصللللللوبة  (2)ابألحبولة  (1)[ابخننا ه] الصلللللليد   مايف   لو  ك ا ،حيل
 أو  ،ابألحبولة  أو  ،له احملفور  البئر يف  بو وعه ابنصلللدامه  أو ،(3)[ ايف ف] فجرَّه الصلللائد  يد يف

 بسلللللللله    يرميه  أو ،ال أم  رأسلللللللله  أابان  سللللللللوا     ،ال أم  خدشللللللللاه  سللللللللوا     ،بدبوس   أو  ببند ة    برميه
 أو بسللوط   بضللربه أو  ،حده دون  بعرضلله  فأصللابه  بسلليم    أو  ،له  حدَّ  وال  فيه  (5)نصللل (4)[ال]

 .ذلك  مجيع يف حيل مل ،عصى
 .(6)الذابح بقوة يكون القطع ف نَّ  ،تقطع ال كالَّة حبديدة ذحبه ما وكذا
 يور] مللدد ا كللان إن :الروايي  للال ،وحنوهللا (7)[عصلللللللللللللللاة] احليوان يف يشلللللللللللللل ح   ولو

تأكرأه ا إالَّ   يور ال]  كان  وإنه   ،حألَّ   ؛السالح  (9)(8)[مور  خفيف ا العود  كان  إنه   ,ن ظر (10)[م سه
 .(11)حيل مل ؛ثقيال   كان وإنه  ،حلَّ  ؛السه  من  ريب ا

 ,(12)القولني  أصلللللح يف  حلَّ   ؛بثقله و تله عليه حتامل لكن الصللللليد الكلل هرح مل  ولو
 .بعيد   وهو ،منه فزع ا مايف  إذا ما يف بعضه  وطردمها

 

 يف )ط(: )ابخلنا ة(. (1)
 (.  1/153املعج  الوسيط )و  (.1/119املصباح املنري )  انظر: هي الشَّرأ   أو املِصيدة. (2)
 يف )ط(: )ومايف(. (3)
 يف )و(: )وال(. (4)
 (.1062القاموس احمليط )  انظر: حديدة السه  والرمح والسيم ما مل يكن له مقبص. (5)
 (.3/243الروضة )  :انظر (6)
 يف )و(: )عصا(. (7)
 يف )و(: )يويف مويف(. (8)
 (.2/585املصباح املنري )  انظر:  مأارأ الشي  مأوهر ا: حتر  بسرعة. (9)
يف )و(: )ال يويف إال مويف(, واملثبلللت من )ط( إال كل لللة )مسللللللللللللللتكرهلللا( فللل هنلللا يف )ط(:  (10)

 وغريه. (2/236) )يستكرها(, واملثبت من األم
(. والنووي يف او وع 12/16الرافعي يف الشللللللللللللللرح الكبري ) :نقللللللله كللللللذلللللللك عن الروايي (11)
(, ومل أجلللللده يف البحر للروايي, بلللللل وجلللللدتللللله يف األم 3/243( والروضللللللللللللللللللة )112 -9/111)
فل ذا كلانلت يف مقلدور عليله مل تكن إال "(: 4/105ملا وجلديف  ولله يف البحر )(, وغلايلة 2/259)

دون ملا خيرق بلد له، وسللللللللللللللوا  كلان حبلديلد أو ب ريه من  ذحبلا  يف احللق أو حنرا  يف اللبلة يلا يقطع بعلده
احملدد إذا مار يف اللح  مور احلديد من ليط القصللللللللل، وما حدد من الزجاج، واحلجر، واخلشللللللللل؛ 
ألن املقصلللللللللللود منها ما  طع حبد؛ لقول النيب صللللللللللللى   عليه وسلللللللللللل : )ما اهنر الدم وفر  االوداج 

 ."فكل(
 (.318(. ومنهاج الطالبني )3/244وهو املعت د. انظر: الروضة ) (12)
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ِ:فروِع
ك ا لو رمى سله  ا إىل ،  حرامفهو   (1)[ومرم]  مبيح بسلبل   الصليد إذا مايف  :األول

 مايف بسلله   أو   ، اف ايف منه،  وأصللابه عرض السلله  بثقله، فجرحه طرف النصللل،  طائر
 .(2)رامينيأو  وبند ة أصاابه من رام  

 .ب اأو  (3)[بذا وأبذا ]وكذا لو تردد يف أنه مايف 
 .ل السه  إذا أصاب الصيد حبدتهثقوال أثر ل
مل و  وحنوه جبلأو  فو ع على األرض، الطائر يف اهلوا لو أصلللللللللللاب السللللللللللله    :الثاي

مل أو  بعدهأو   سللللللللللوا   مايف  بل الوصللللللللللول إىل األرض ,حل ؛ومايف ، ينتقل إىل منخفص
 .(4)بعدهأو  يعل  أنه مايف  بله

ال تنقل عن ، خفيفة (5)[على األرض وثبته]  كونيويشلللللللللللللرتط أن  : ال القاضلللللللللللللي
 .(8)مل حيل ؛ومايف  ث سقط اهلوا  (7)[يف]با  (6)[ر ي]فلو وثل وثبة   وية ، مثلها سا ط

 .حل  طع ا ؛ومايف  إصابة السه  (9)فلو رجم  ليال  بعد
 على شللللللللللللجرة  أو  ،وسللللللللللللقط منه ,سللللللللللللطح  أو   على طرف جبل  أو   ولو و ع يف ما   

 .وغريها كسكني  ؛وكذا لو و ع على مدد  ، فهو حرام صدم أبغصاهنانفا
ومللايف؛ حللل بال ) من جللانللل  إىل جللانللل وتللدحرج منلله فو ع على جبللل   رمللاهولو 

 .(10)(خالف
 

 ما بني املعقوفتني بياض يف )و(. (1)
 (.9/112(. واو وع )12/26انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (2)
 يف )ط(: )بذا وبذا(. (3)
 (.9/112(. واو وع )12/17انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 يف )ط(: )على األرض وثبته(. (5)
 يف )و(: )رمي(. (6)
 يف )و(: )إىل(. (7)
 (.186 -8/185كفاية النبيه )  (8)
 ب(./258) (9)
(. والروضللللللة 12/17الشللللللرح الكبري )  :(. وانظر9/112زايدة من او وع ) القوسللللللنيما بني   (10)
(3/244.) 
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البحللار يف أو  ,إذا و ع االصللللللللللللللطيللاد يف اجلبللال :(2)واتبعلله ال زاي (1)و للال اإلمللام
ت ل أن حيل ؛بني األشللللجارأو   ،املا   (3)[طري] لكثرة و وع الطيور يف االصللللطياد على ؛ حي 

 .هذه األشيا 
كاألرض   واملا  له،  حل  ؛فأصلللابه،  ف ن كان على وجه املا ، املا  ن ظرولو رمى طري 

وهو  أحدمها  ,(5)فوجهان ؛ما أصللابه السلله بعد (4)[فيه]فو ع   وإن كان خارج املا ،  ل ريه
 .أنه حالل: واثنيه ا .أنه حرام :(6)ما أورده املاوردي

وإن ، مل حيلل ؛الرامي يف الربإن كلان :  لال الب وي، ولو كلان الطلائر يف هوا  البحر
 .(7)حل ؛كان يف سفينة  يف البحر

فسللللللقط ، لكن كسللللللر جناحه  ,(8)[هرحه]ومل   ولو أصللللللاب السلللللله  الطائر يف اهلوا 
ا ال يؤثر مثلله يف موتله (9)[وكلذا]، فهو حرام ف لايف  ا خفيفل  ولكن عطلل  ، لو جرحله جرحل 
 .(10)[ف ايف ] فسقط، جناحه

ا مل يقتلل فهو حرام ك لا   فل ن كلان يف البئر ملا ، وملايف ،  فو ع يف بئر  ،  ولو كلان ج رحل 
جدران   صلللدمهيإذا مل : واملراد، كاألرض  و عر البئر،  فهو حالل وإن مل يكن فيها ما ، مر
 .البئر

فل ن ، الصلللللللللللللليلد ابجلراحلِة إىل حلاللة حركلة امللذبوح  يع ملا تقلدم يف الفرع إذا مل ينتلهومج
وال أثر مللا و ع بعلده ، كلاتلهذ فقلد متلت  ؛ب ريهأو  ،واملري  احللقوما بقطع إمل   ؛انتهى إليهلا

 

 (.150 -18/149هناية املطلل ) (1)
 (.7/114الوسيط ) (2)
 يف )و(: )طني(. (3)
 ما بني املعقوفتني سا ط من )و(. (4)
 (.3/245(. والروضة )9/113(. واو وع )12/18انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)
ففي إابحلة أكلله إذا ملايف  احللاللة الثلانيلة: أن يكون من طري امللا ,"(: 15/48 لال يف احللاوي ) (6)

بعد سلقوطه يف املا  وجهان: أحدمها: ال حيل أكله تعليال يا ذكرانه. والوجه الثاي: حيل أكله: ألنه 
 ."سقوطه فيه, كسقوط غريه يف األرض ال يكاد يف ال الل يفارق املا , فصار

 (.8/25التهذيل ) (7)
 يف )و(: )خيرجه(. (8)
 يف )و(: )ث وكذا(. (9)
 يف )و(: )ومايف(. (10)
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 .وحنوها من األحوال، ومن أغصان الشجرة، يف اجلبل (1)[رههو وتد]، من و وعه يف املا 
وإن أصللاابه ،  حل ؛ف ن أصللاابه مع ا،  فقتاله،  لو أرسللل سلله ني على صلليد    :الثالث

، حل  ؛وإن أصللللللابه، مل حيل؛  (4)[ذبحامل] الثاي  (3)[يصللللللل]ومل  األول  (2)ف ن أزمنه،  مرتلَّب ا
و تلله ، فلأزمنله األول، وكلذا لو أرسلللللللللللللللل كلبني، حلل ؛و تلله الثلاي األول (5)[يزمنله]وإن مل 
 .(7)ال (6)[أو] سوا    طع املذبح، مل حيل ؛الثاي

وإن أزمنه ،  حيلمل ؛ث أصابه الكلل (8)[السه ]ف ن أزمنه  ،  وسه  ا  ولو أرسل كلب ا
 .وإال فال، حل ؛ث أصاب السه  املذبح، الكلل

ا  :الرابع ا أو   ولو غصلللللل شلللللبكة  ،  فالصللللليد ملالكه  ؛فاصلللللطاد لو غصلللللل عبد  فرسللللل 
 ؛فاصطاد غريمها من اجلوارحأو  صقر اأو  ولو غصل كلب ا، فالصيد لل اصل  ؛فاصطاد به
أنه : والثاي  .إهارهأجرته إن كان  ا هوز   (9)[فعليه]،  أنه لل اصللل:  أصللحه ا  ,فوجهان
 .(11)نقص من أجرته إن نقصت (10)[ما]فعلى ال اصل ، ملالكه

ألن فيه تعريص احليوان ؛  ال حيل الرمي ابلبندق  : ال صلللللللللللللاحل الذخائر: اخلامس
، (14)هنى عن اجلالهق (13)(عليه السلللللللللللالم)أنه    يويشلللللللللللهد له ما رو   .ىانته  .(12)للهال 

 

 (, ولعل الصحيح ما أثبتناه.وبدهوره(, ويف )و(: )وتدهودهيف )ط(: ) (1)
 ال أبو زيد: الزمانة:  "(: 2/548) هلللللللللللللللللللللللل( يف غريل احلديث285 ال ابراهي  احلري املتوىف ) (2)

 ."كسر اليد والرجل خاصة
 يف )و(: )يصيل(. (3)
 يف )ط(: )الذبح(. (4)
 يف )ط(: )يرمه(. (5)
 يف )و(: )أم(. (6)
 (.9/113(. واو وع )12/57انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (7)
 يف )و(: )السه ني(. (8)
 هكذا يف النسختني. (9)
 يف )ط(: ) ا(. (10)
 (.9/110انظر: او وع ) (11)
 (.8/179كفاية النبيه )  (12)
 أ(./259) (13)
عشر خصال ع لتها  وم لوط با أهلكوا, "( بلفظ:  50/322( اتري  دمشق البن عساكر، )14)

(  3/379. و ال األلباي يف السلللسلللة الضللعيفة: موضللوع )"وتزيدها أميت فلة:... ورميه  ابجلالهق
 .1233ر   احلديث: 
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 .(3)وهو  وس البندق، رمي الصيد ابجلالهق (2)[عن]أن يكون املراد  (1)[ لتفي ح]
عليه )ويف الصحيحني أنه ، وهو مباح، طريق  إىل االصطياد ( 4) [ألنه] ؛حيل :و ال النووي

لكن يفقأ  ، وال يقتل الصيد، إنه ال ينكأ العدو»: و ال،  ذفهنى عن اخل (السالم
 . (6) (5)«ويكسر السن، العني

 .(7)اأنه كرهه يف القر  دون غريه: البصريوعن احلسن 
وخصلللللللللصللللللللله النووي ابلطيور ،  وإال فال، حل ؛وفيه حياة  مسلللللللللتقرة أدركهو وإذا رماه  

 .(8)ويدر  فيها حياة  مستقرة، الكبار اليت ال متويف منه غالب ا
 

 يف )ط(: )فيح ل(. (1)
 يف )و(: )غري(. (2)
النظ  املسللللللللللللللتعلذب يف تفسللللللللللللللري غريلل ألفلا  املهلذب انظر: . يرمى عنهلا الطري ابلطني امللدور (3)
 .(274الزاهر يف غريل الفا  الشافعي ). و (2/101)
 يف )و(: )أنه(. (4)
.  6220( ر   احلديث: 1159( صللللحيح البخاري، كتاب: األدب، ابب: النهي عن اخلذف )5)

إابحة ما يسللللللتعان به على وصللللللحيح مسللللللل ، كتاب: الصلللللليد والذابئح وما يؤكل من احليوان، ابب: 
 .1954( ر   احلديث: 3/1548االصطياد والعدو، وكراهة اخلذف )

(, ومل أجللده  9/608) نقللل مجع من العل للا  عن النووي  وللله هللذا, منه  ابن حجر يف الفتح (6)
يف هذا احلديث "(: 13/106 شلللرحه على صلللحيح مسلللل  )عند النووي بنصللله, بل وجديف  وله يف

نه ال مصلللحة فيه وخياف مفسللدته, ويلتحق به كل ما شللاركه يف هذا, وفيه أن  النهي عن اخلذف أل
ما كان فيه مصللللللللللحة أو حاجة يف  تال العدو وحتصللللللللليل الصللللللللليد فهو جائز ومن ذلك رمي الطيور 

و لللال يف او وع  "البلللا بلللل تلللدر  حيلللة وتلللذكى فهو جلللائزالكبلللار ابلبنلللدق إذا كلللان ال يقتلهلللا غللل 
 ال أصللحابنا إذا مايف الصلليد بسللببني مرم ومبيح أبن مايف من سلله  وبند ة أصللاابه (: "9/112)

من رام أو راميني أو أصلللابه طرف النصلللل فجرحه ث أثر فيه عرض السللله  يف مروره ومايف منه ا أو 
يف ما  أو رمى إىل صللليد سللله ا فو ع على طرف سلللطح ث سلللقط منه أو على جبل فتدهور منه أو 

و ال ابن حجر يف , "على مدد من سلللكني وغريه فهو حرامعلى شلللجرة فتصلللدم أبغصلللاهنا أو و ع 
 لد ورد النهي عن ذللك, نع ,  لد يلدر  ذكلاة ملا رمي ابلبنلد لة فيحلل أكلله ومن "(: 9/608الفتح )

ووي حبله ث اختلم يف جوازه فصلللللللرح جملي يف )الذخائر( ينعه, وبه أفىت بن عبد السلللللللالم, وجزم الن
 احلديث ألنه طريق إىل االصللللطياد, والتحقيق التفصلللليل ف ن كان األغلل من حال الرمي ما ذكر يف

 ."امتنع وإن كان عكسه جاز
جده, ولكن رو  عبد الرزاق يف مصللللنفه عن مع ر ع ن مسع احلسللللن وجماهدا؛ كرها صلللليد  أ( مل  7)

( ر   احللديلث:  4/475البنلد لة )اجلالهق إال أن تلدر  ذكلاتله، كتلاب: املنلاسلللللللللللللللك، ابب: احلجر و 
8526. 

 تقدم النقل عنه  ريبا. (8)
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، بجلوارحأوِِوعقرِالصاااايدِالقائ ِمقامهِبألساااال ة،ِِنفسِالذبِح:ِِالركنِالرابع
 .(1)يف كتاب الضحااي أييفس  كيفيتهأما  

، فال حيل ابملويف احلاصلللللللللل ب ري اجلرح،  وهو كل جرح  مقصلللللللللود  حصلللللللللل املويف به
 .والضرب ابلعصا، كاخلنق

 . صد (2)[غري]خيرج ما مايف جبرح  من  ؛"مقصود" :و ولنا
ِ:والقصدِلهِثالثِمتعلقات

فاجنرح به ، سلكنيأو    فلو سلقط من يده سليم  ،  (3)[اجلارح]أصالِالفعلِ:ِِاألول
 فاجنرح با الصليد، حديدة أخر أو    (5)(4)[مبال  ]كان نصلل يف أحبولة  أو   ،ومايف   صليد
 .مل حيل ؛ومايف  واجنرح با، فو ع فيها صيد  ، غريهاأو  نصل سكين ا يف بئرأو  ،ومايف 

كانت يف يده أو    ،فسللللللقطت على حلق شللللللاة  فذحبتها، ولو كانت يف يده سللللللكني  
 .(6)مل حتل أيض ا ؛فانذحبت، فاحتكت بافجا يف شاة  

وال شلللللللللك أن الصللللللللليد يف :  ال الرافعي،  (7)أنه حيل يف األوىل:  وعن أي إسلللللللللحاق
 .(8)معناه

فحصلللللللللللل الذبح ، والشلللللللللللاة حتتك با،  فحركها، وحنوها ولو كان يف يده السلللللللللللكني
 .مل حتل أيض ا ؛ابحلركتني

ا وإذا اسلللرتسلللل الكلل بنفسللله سلللوا   ، سلللوا   كان معل  ا أم ال، مل حيل  ؛فقتل صللليد 
ولو أكل الكلل يف هذه احلالة من الصللللليد مل يقدح ، كان صلللللاحبه أخرجه للصللللليد أم ال

 .أرسله على الصحيح ك ا مر  ا إذافي هيف تعل ه  طع ا فالف

 

 /ب(, من نسخة املتحم )ط(.272) اولد العاشر, لوحة (1)
 يف )ط(: )غريه(. (2)
 يف )و(: )اخلارج(. (3)
 يف )و(: )مال(. (4)
 (.3/357احملك  )  انظر:  احلبل. (5)
 (.3/249(. والروضة )12/25للرافعي )وهو املعت د. انظر: الشرح الكبري  (6)
 (.8/20( نقله عن أي اسحاق املروزي. والتهذيل )1/464املهذب ) (7)
 (.12/18الشرح الكبري ) (8)
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 :وهلذاِاألصلِفروِع
مل  ؛و تله، (1)[وحدته]  ف ن مل يزدد عدوه،  لو اسلرتسلل بنفسله فأغراه صلاحبه :األول
ا وخرجه ا ،  و طع به مجاعة  ,(2)أنه ال حيل:  أصللللللللللحه ا  ,وإن ازداد فوجهان، حيل أيضلللللللللل 

 ,(3)ال  ده فوضللللللع إنسللللللان  فيها عِ  في ا إذا كانت سللللللفينة  مشللللللحونة، القاضللللللي على القولني
ال   ؛وعلى الثاي، حيل هذا ؛فعلى األول؟  (4)[ابلقسللللللللللط]أو  هل يضلللللللللل ن الكل، ف ر ت
رم،  إذا اسلللللرتسلللللل الكلل على صللللليد  فالف ما  ،  (5)حيل ، عدوه (6)[فازداد]، فأغراه به م 

حرم ؛وأتلفه
 
 .(7)وجهني ف ن يف وجوب الض ان على امل

فيله وجهلان :  (9)سلللللللللللللللانيونا لال اخلر  ؛فلازداد علدو ا (8)[فلأغراه]، فل  ينزجر ولو زجره

 

 يف )و(: )وجذبه(. (1)
(. والروضلللللللللللللللللللة 9/99(. واو وع )12/26وهو املعت لللللد. انظر: الشللللللللللللللرح الكبري للرافعي ) (2)
(3/249.) 
ل: ِنصللللم احِل هل (3) يكون على أحد جنيب البعري، واجل ع أعدال وعدول، عن سلللليبويه.  اله   الِعده

 (.2/31يف احملك  )
 يف )ط(: )ابلسقط(. (4)
...أن الرجل إذا شحن سفينةأ نفِسه بطعام أو ِشحنة  "(: 58 -16/57ال يف هناية املطلل )   (5)

ال ، ف ر ت به، فكيم يكون الوجه يف هذا،  أخر ، وا تصللللللد مثال ، فجا  إنسللللللان ، فوضللللللع فيها ِعده
وال رق ال حيصلل ابلِعدل األخري، وإمنا حيصلل به ويا يسلبق من األعدال واألثقال؟ وهذا فصلل  ي ديره 

الشللللراب املسللللكر. و د ذكر القاضللللي يف هذه املسللللألة ترددا  مأخوذا   الفقها  مع أي حنيفة يف أ داح
، فقال: لو رمى رجل إىل صلللليد ، فل  ي زمنه, فرمى آخر  فأزمنه، و يل: لوال جرح األول، ملا  من أصللللل 
 زهِمن؛ ف ن  رميه اسللللللللللللللتعقل اإلزمان  

أزمنه الثاي، فالصلللللللللللللليد ملن؟ فعلى وجهني: أحدمها: أنه للثاي امل
ليه، وامللك خمصللللوص به. والثاي: أن الصلللليد بينه ا.  ال: فلتخر ج مسللللألة السللللفينة على واإلحالة ع

ل األخري، فيلزمه ضل ان السلفينة   ع الِعده هذا. ف ن  لنا: الصليد لل زمن، ف رق السلفينة مال على وأضله
ما سلللللللللبق  وما فيها، وإن  لنا: الصللللللللليد بني الراميني: األول والثاي املزمن، ف رق السلللللللللفينة مال على 

ق من األعدال واألثقال، وال ينب ي أن خيرج من االعتبار ثقل السللللللفينة يف نفسللللللها، ف نه يؤثر يف  وحلِأ
لكللل، ففي كيفيللة التوزيع ت ويصللللللللللللللهللا. ث إن أحلنللا ال رق على األخري، فال كالم. وإن أحلنللا على ا

 ."وجهان...
 يف )ط(: )فازدداد(. (6)
(. وحبر امللللذهلللل 15/21احللللاوي ). و (4/540(. والبيلللان )18/125)انظر: هنلللايلللة املطللللل  (7)
(4/122.) 
 ما بني املعقوفتني سا ط من )و(. (8)
 ب(./259) (9)
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 .(2)و طع به العرا يون ,(1)وأوىل ابلتحرمي، مرتبان
هل يعترب   أن االنزجار ابلزجر يف أثنا  العدو  إىلوللخالف هنا التفايف   :   ال اإلمام
فاحلك   ؛وإن  لنا حيل يف األوىل،  همل حيل يف هذ ؛نع :  لنا  (3)[ نف]؟ يف أصلللللللللللللل التعلي 

إن كلان : اثلثهلا ,وحيصلللللللللللللللل من اجل ع بني الصللللللللللللللورتني ثالثلة أوجله .(4)[األوىل]ك لا يف 
 .(6)فال (5)[لهب ]أو  ،حرم ؛ينزجرفل   اإلغرا  بعد أن زجره

 ومضللللللللللللللى ولو مل ينزجر، حل  طع ا  ؛و تله فاسللللللللللللللرتسللللللللللللللل ث أغراه  ولو انزجر بزجره
 .أم ال سوا   زاد يف عدوه، حيل  طع ا (8)[مل] ؛(7)[عليه]

 :وخرج على اخلالف ثالث صور
ال ينقطع  :ف ن  لنا، فازداد عدوه،  فأغراه اووسلللللي لو أرسلللللل مسلللللل   كلب ا  :اإحداه

تصلللر عليه الشلللي  أبو  وا، وال أثر إلغرا  اووسلللي، حل هذا ؛حك  اإلرسلللال هنا  بذا 
واختلللاره ، مل حيلللل ؛على اإلغرا  (10)[القتلللل]وأحلنلللا ، هوإن  لنلللا ينقطع حك للل , (9)م لللد

 .(12)و طع به الب وي ,(11)القاضي الطربي
 ؛و تل الصلللليد، فازداد عدوه، فأغراه مسللللل    حنوه كلب اأو   لو أرسللللل جموسللللي  :الثانية

 

 (.3/249(. والروضة )12/27وهو املعت د. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 (.3/249روضة الطالبني ) (2)
 يف )ط(: )إن(. (3)
 يف )ط(: )األول(. (4)
 يف )ط(: ) تله(. (5)
ولو مل يزجره، بل أغراه، فازداد عدوا  ومحأهوا ، ففي املسألة  "(, و ال فيه:  18/123هناية املطلل )  (6)

,  "وجهان، وهذه الصلللللورة أوىل ابحِلل ؛ إذ مل يوجد فيها زجر واسلللللتعصلللللا  مرتتل عليه، ث إغرا   بعده
 ."الفصل بني الصورتني، ك ا أشار إليه الرتتيلوالثالث: "و ال أيضا: 

 ما بني املعقوفتني سا ط من )ط(. (7)
 ما بني املعقوفتني سا ط من )و(. (8)
 (.12/27مل أجده, و د نقله عنه الرافعي يف الشرح الكبري ) (9)
 يف )و(: )القطع(. (10)
 التعليقة.مل أجد كتاب الصيد والذابئح يف املطبوع من  (11)
(. والروضة 9/101(. واو وع )12/27الشرح الكبري للرافعي ). وانظر:  (8/23التهذيل )  (12)
(3/249.) 
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هنللا  (2)والروايي، (1)و طع املللاوردي ,ففي حللله وجهللان بنللا   على الوجهني على العكس
 .(3)ابلتحرمي

ا  فازداد عدوه، فأغراه فضلوي لو أرسلل إنسلان  كلبه  :الثالثة ، حل  طع ا ؛وأخذ صليد 
اإلغرا  ال يقطع : ف ن  لنا، أم ال هرأ جأ سلللللوا   كان زأ ، على الوجهني  (4)[ينبين] ؟وملن يكون
فالفضلللللللوي   ؛يقطعه:  وإن  لنا، فالصللللللليد لصلللللللاحل الكلل  ؛وهو األظهر،  تدا بحك  اال

أو   فينبين على أن ما صللللللللليد ابلكلل امل صلللللللللوب لصلللللللللاحبه، إبغرائه كال اصلللللللللل للكلل
 .(6)(5)وجزم به العرا يون، أنه لل اصل: أظهرمها، افيه وجهان تقدم ؟لل اصل

 .(8)(7)[فعليه ا]حيت ل هنا أن يكون مشرتك ا بينه ا إحالة  على : و ال اإلمام
، وصلللللاد فاسلللللرتسلللللل ث أغراه،  فانزجر،  ولو أن الفضلللللوي زجره بعد إرسلللللال صلللللاحبه

 .فيه الوجهان اللذان يف صيد الكلل امل صوب  ؟فل ن الصيد
فسلللاعدته الريح من ، وكان يقصلللر عن إدرا  الصللليد  لو رمى سللله  ا  :(9)الفرع الثاي

 

 (.15/21احلاوي ) (1)
 (.12/27مل أجده يف البحر, و د نقله عن الروايي؛ الرافعي يف الشرح الكبري ) (2)
 (.3/250(. والروضة )9/101)(. واو وع 12/27انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 يف )ط(: )مبين(. (4)
 (.8/172كفاية النبيه )  (5)
 .(3/250(. والروضة )102 -9/101واو وع ) (.12/27الشرح الكبري )  :انظر (6)
 يف )و(: )فعله ا(. (7)
ف ذا أغر  اإلنسللللللللللللللان كلبله، فزجره ال ري، فانزجر، فأغراه،  (: "18/124 ال يف هناية املطللل ) (8)

فانطلق وأمسللللك: ف ن  لنا: مأخوذ الكلل امل صللللوب ملك صللللاحبه، فال أثر ملا جر  من االنزجار  
واالنطالق، والصللليد لصلللاحل الكلل، وإن  لنا: ما يصلللطاده الكلل امل صلللوب لل اصلللل الصلللائد  

واإلغرا  ملك الثاي، وليقع التفريع بعد هذا على به، وهو الصللللللحيح، فالصلللللليد يف مسللللللألة االنزجار 
هذا الوجه الصلللللللللللللحيح. ف ن زجره الثاي، فل  ينزجر، فأشلللللللللللللاله، فازداد عدوا، أو مل يزجره بل أغراه، 
فلازداد علدوا، ففي الصللللللللللللللورتني األوجله الثالثلة، غري أهنلا يف تعيني امللاللك، واألوجله الثالثلة يف احلك   

 يلل هال ذكرأ وجهلا أهن لا يشللللللللللللللرتكلان؟  لنلا: ال يتنع يف القيلاس خروج  األول يف احللل واحلرملة. فل ن 
هذا الوجه يف امللك، وال ينتظ  يف احلل واحلرمة إال أحدمها، ف ن فرض اجت اع سلللللللبل احلل واحلرمة  
نوجل احلرمة، فيعود الكالم إىل التحليل والتحرمي. وإذا كان الكالم يف تعيني املالك، اجته التشلللريك  

 ."ألثرين، واجل ع بني املقتضينييف اإبثبا
  ال  بل صفحايف: )وهلذا األصل فروع( فذكر فرعا, وهذا الثاي. (9)
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 .(3) واه الرافعي (2)وأبد  اإلمام فيه تردد ا ,(1)حل ؛فأصاب ، ورائه
ففي حله وجهان مبنيان   ؛وأصللاب الصلليد  ث ازدلم، األرضأو    ولو أصللاب جدار ا

سللللل على القولني يف أن إصللللابة ال رض يف املناضلللللة هكذا وكذا ، واألصللللح حله؟ هل حت 
 .نفذ منه إليهأو  ،وأصاب الصيد فساعده احلك  لو أصاب حجر ا

 .(6)وصرَّح النووي بتصحيحه، (5)(4)[ترجيح ]األول ؛و ياس ما سبق:  ال الرافعي
؛ فلو رمى سلللللللله  ا يف فضللللللللا   منأ األرض، قصاااااادِاملرمي:ِاملتعلقِالثاينِللقصااااااد

 السلللللله فأصللللللابه  (8)[صلللللليد  ]  (7)فاعرتض،  غريهأو   إىل هدف  ,ل ريهأو   الختبار  وة الرمي
 .(10)(9)الصحيح مل حيل على املنصوص ؛فقتله

 .فأصابه ورمى إىل اهلدف فل  يقصده وهري اخلالف في ا لو رأ  الصيد
يل  ولو كان  هِ 

 ؛واملري  و طع احللقوم فأصلللللللللللللاب عنق شلللللللللللللاة  ،  سللللللللللللليف ا يف يده  (11)
 .(12)القطع أبنه حرام: أصحه ا ,فطريقان

ا  (13)[ير ]وهو ال ، ولو أرسلللللل كلب ا فاملذهل الذي  ؛فقتله  فاعرتض صللللليد،  صللللليد 
 .وطرد بعضه  فيه الوجه املتقدم يف السه  ,(14)ال حيل أنه : طع به اجل هور

 

 (.3/250(. والروضة )9/110وهو املعت د. انظر: او وع ) (1)
 (.18/122هناية املطلل ) (2)
يقصر عنه لوال لو أصاب السه  الصيد إبعانة الريح، وكان "(: 12/28 ال يف الشرح الكبري )  (3)

 ."ا سيأي يف املناضلة إن شا   بد  _أي: اإلمام_ ترددا فيه؛ و د يؤيد تردده مأالريح حل... و 
 يف )ط(: )األوىل(. (4)
 (.12/28الشرح الكبري ) (5)
 (.3/250روضة الطالبني ) (6)
 أ(./260) (7)
ا(. (8)  يف )ط(: )صيد 
 (.8/289)(. واملختصر 2/251انظر: األم ) (9)
(. والروضللللللللللللللللة 9/121(. واو وع )12/29وهو املعت للد. انظر: الشللللللللللللللرح الكبري للرافعي ) (10)
(3/250- 251.) 
ر  . (11)  (.1/165مشارق األنوار على صحاح اآلاثر )  انظر: أي: حي 
 (.3/251(. والروضة )12/29انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (12)
 يف )ط(: )يرمى(. (13)
 (.9/121(. واو وع )12/29املعت د. انظر: الشرح الكبري للرافعي )وهو   (14)
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 فلو رمى ما ظنه حجر ا،  (1)[عنيابل]إذا تعلق القصللللللد  شللللللرتطيفال ،  ة الذبحوأما نيَّ 
ا غري ملأكولأو  (2)جرثوملةأو  ا ملأكوال   صلللللللللللللليلد   ,(3)بعبلارتنيهوه  جَّ ووأ ، حلل ؛فبلان صلللللللللللللليلد 
: واثنيه ا   .وإمنا فقد عل ه حباله،   صد  منه إليه  (5)[عن]أنه رمي  إىل صيد   :  (4)ا[مهاحدإ]

وبين عليه ا اخلالف ، وإمنا فقد ما اعتقده، أنه  تل الصلللللليد حصللللللل بفعله الذي  صللللللده
ا، يف اهلوا   (6)[سللله  ا]املتقدم في ا إذا أرسلللل   (7)[ألنه]؛ فعلى األول ال حيل، فقتل صللليد 

 .مل يقصد الصيد
، صللللللليدأو   فكان عنق شلللللللاة ,حنوهأو    ظنه ثواب    ,شللللللليئ ا لين ا  (8)[يف ظل ة  ]ولو  طع 
وعلى املللللذهللللل لو ظن ، وفيلللله وجلللله   ,(10)(9)حللللل على النص ؛واملري  وانقطع احللقوم

اأو  معصللللللللللللللوم  أو  املقطوع حلق آدمي   أنللللله حيلللللل : أظهرمهلللللا ,فوجهلللللان فعال  آخر مرمللللل 
ا] ل ؛حنوهأو  ولو ظنللله خنزير ا ,(12)(11)[أيضللللللللللللللللل   ( 13)[ لللال]كلللذا   .فينب ي أن يقطع ابحللللِ

 .(14)ال زاي
فبان   خنزير اأو   صلللورومها في ا إذا رمى إىل ما ظنه آدمي ا (15)واألصلللحاب مع اإلمام

ا ابملذهل أنه  و لنا،  (16)[صللللليدا]فبان  لو رمى إىل ما ظنه آدمي ا معصلللللوم ا: فقالوا،  صللللليد 
 

 يف )ط(: )ابل ري(. (1)
 (.2/80)الفائق يف غريل احلديث للزخمشري   انظر:.  الكومة من الرتُّأاب (2)
 (.12/29انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 يف )ط(: )أحديه ا(. (4)
 يف )و(: )غري(. (5)
 يف )و(: )سهوا(. (6)
 ما بني املعقوفتني مكرر يف )و(. (7)
 ما بني املعقوفتني مكرر يف )و(. (8)
 (.2/260األم ) (9)
(. والروضللللللللللللللللة 9/122(. واو وع )12/30وهو املعت للد. انظر: الشللللللللللللللرح الكبري للرافعي ) (10)
(3/251.) 
 ما بني املعقوفتني سا ط من )و(. (11)
 (.3/251(. والروضة )122 -9/121وع )وهو املعت د. انظر: او  (12)
 يف )و(: ) اله(. (13)
 (.7/117الوسيط ) (14)
 (.18/121هناية املطلل ) (15)
 يف النسختني: )كلب ا(, والصحيح ما أثبتناه, ألنه سيحك  حبله, والكلل ال حيل. (16)
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حيواان  آخر أو  ولو ظنله خنزير ا ,(1)أنله حيلل: أصللللللللللللللحه لا ,فوجهلان ؛حجر احيلل إذا ظنله 
 .(2)وأوىل ابحِلل، فوجهان، مرم ا

 (3)ويشللللللللللهد له تردد اإلمام،  وغريه، وفرق بني املقدور عليه، وفيه نظر:  ال الرافعي

 (5)[حتل]هل ، ئهايومر  (4)[حلقومها]فقطعت ، جارحة آلة    في ا لو رمى إىل شلللاة  مربوطة  
وبني أن  وهوز أن يفرق بني أن يقصلللللللللللللللد الللذبح يللا يرميلله:  للال؟ مع القللدرة على الللذبح

 .(6)واالحت ال متطرق إىل اجل يع .فيصيل مذحبها يقصد الشاة
ا ظنه حجر ا (7)ولو أرسللللللل كلب ا إىل شللللللخص   أنه : أصللللللحه ا  ,فوجهان  ؛فبان صلللللليد 

 .كالسه   ,(8)حيل
 .احليوان (9)]عني[:ِاملتعلقِالثالث
ِ:وفيهِمسائل

من أو  حيس به يف ظل ةأو   إن كان الرامي يراه ,الصللللللللليد املصلللللللللاب ابلرمي: األوىل
ف ن مل يكن ،  وإن مل يعل  به،  حل ؛و صلللللللده، أبن كان بني أشلللللللجار ملتفة ؛ورا  حجاب 
ا  .أن املذهل أنه ال حيل فقد مر ؛وحنوه هدف اأو  بل رمى يف اهلوا ، يرجو صيد 

ا ك ا لو رمى يف ظل ة  راجي ا أنوإن كان  ا  هيرجو صلللللللليد   ؛فأصللللللللابه   يصلللللللليل صلللللللليد 
ج عليه ا رَّ وخي  ، حيل:  واثنيها  .(12)(11)وهو املنصلللللللللوص، ال حيل: أحدها  ,أوجه  (10)فثالثة

 

 (.3/251(. والروضة )122 -9/121وهو املعت د. انظر: او وع ) (1)
 (.3/251(. والروضة )122 -9/121املعت د. انظر: او وع )وهو   (2)
 (.18/134هناية املطلل ) (3)
 يف )و(: )حلقومه(. (4)
 ( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما أثبتناه.ىحل(, ويف )ط(: )حيليف )و(: ) (5)
 (.12/31الشرح الكبري ) (6)
(, والبحر  15/52(: )شللللللللللللللللاخص(, ويف احللللاوي )9/122واو وع ) (,4/555يف البيلللان ) (7)
 .هنا  )رمحه  (الق وي (: )شخص(, ك ا ذكره 5/152)
 (.3/251(. والروضة )122 -9/121وهو املعت د. انظر: او وع ) (8)
 .(3/251(. والروضة )7/117واملثبت من الوسيط ) ,يف النسختني: )غري( (9)
 ب(./260) (10)
 (.2/260انظر: األم ) (11)
 (.3/251(. والروضة )9/119وهو املعت د. انظر: او وع ) (12)
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 دإن رمى حيث ي لل وجو  (3)[أنه]:  واثلثها .(2)[كلل  وأ] األع ى بسلللللللله     (1)[صلللللللليد]
 .وإال فال، حل ؛صيد

 ؛فأصللللاب واحدة  منها سللللرب  من الظبا  (4)[إىل]كلب ا أو    سلللله  الو أرسللللل   :الثانية
ا منه    ويف وجوب القصاص في ا إذا رمى مجاعة  ،  وإن مل يقصد عينها  حل فأصاب واحد 

 .(6)(5)تقدم خالف
وهو  ,(7)القطع ابحلل:  أحدمها ,فطريقان ؛فأصللللللللللاب غريها  وإن  صللللللللللد واحدة  منه

فيه :  واثنيه ا  .أنه ال خالف فيه  :(10)واحلسلللني  (9)الطربيوزع  القاضللليان    ,(8)املنصلللوص
، د حني الرمي حلائإن كان رأ  املصلللل :  واثلثها .ال:  واثنيها .حيل:  أصللللحها  ,أربعة أوجه
 .(11)وإال فال، إن كانت من السرب الذي  صده ابلرمي حل: ورابعها .وإال فال

 .الأو  عن اجلهة اليت  صدها إىل غريها لأ دأ وال فرق بني أن يكون السه  عأ 
 .(12)ابحِلل]وأوىل ، فوجهان مرتبان ؛فأصاب ظبية ولو  صد حجر ا

ا ظنه خنزير ا فوجهان   ؛فأصللللللللاب السلللللللله  ظبية،  فكان خنزير ا  ,ولو رمى شللللللللاخصلللللللل 

 

 يف )ط(: )صيدا(. (1)
 يف )ط(: )وكلل(. (2)
 ما بني املعقوفتني سا ط من )و(. (3)
 يف )و(: )على(. (4)
 (.252 -3/251(. والروضة )9/119(. واو وع )12/32الكبري للرافعي )انظر: الشرح   (5)
 (, من نسخة املتحم )ط(.أ/138) لوحة التاسع,اولد  (6)
(. والروضلللة  120 -9/119(. واو وع )12/23وهو املعت د. انظر: الشلللرح الكبري للرافعي ) (7)
(3/252.) 
 (.2/260انظر: األم ) (8)
مل أجلللد كتلللاب الصلللللللللللللليلللد واللللذابئح يف املطبوع من التعليقلللة, و لللد نقلللله عنللله يف كفلللايلللة النبيللله   (9)
(8/190.) 
 (.8/190مل أجده يف فتاويه, و د نقله يف كفاية النبيه ) (10)
(.  7/118(. والوسيط )120 -18/119(. وهناية املطلل )12/32الشرح الكبري )  :انظر  (11)

 (.8/191وكفاية النبيه ) .(3/252والروضة ) .(120 -9/119واو وع )
على نسلخة )و( مسلتقي . انظر: الشلرح الكبري  املعت د أهنا ال حتل. وكالم الق وي )رمحه  ( (12)

 (.3/252(. والروضة )9/120(. واو وع )12/32للرافعي )
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 .(3)واألظهر التحرمي، فأوىل ابحِلل ؛وإن كان ظبية ,(2)ابلتحرمي (1)[وأوىل ,مرتبان
اولو رمى  ا آخر،  فبان حجر ا  إىل شلللاخص ظنه صللليد  و لنا ، وأصلللاب السللله  صللليد 

 .مل حيل هذا ؛وإن اعتربان احلقيقة و لنا ابحلل هنا ، حل هذا ؛ابلتحرمي
ِ:فرِع

ا آخر،  لو أرسلللل كلب ا إىل صللليد   ف ن عدل إىل اجلهة اليت أرسلللله ، ظرن  ،  فأخذ صللليد 
وبنلامهلا بعضلللللللللللللله  على  ,(5)نع :  أظهرمهلا  ,وجهلان (4)[ تلله]ففي حلل ملا  ؛فيهلا إىل غريهلا

 .أوىل ابلتحرمي: و يل، هذا أوىل ابحلل: فقيل :واختلفوا، الوجهني يف عدول السه 
حر م  ؛إن خرج عادال  عن جهة إرسلللللاله: الصلللللحيح عندي أن يقال:  و ال املاوردي

الوجله : اإلملامو لال ، (6)حلل ؛فعلدل إىل غريهلا، ففلاتله الصلللللللللللللليلد وإن خرج إليهلا، ملا  تلله
أبن متلاد  يف جهلة  ؛وظهر من علدولله اختيلاره القطع ابلتحرمي إذا علدل إىل جهلة  أخر 

 .(7)و صد اآلخر فاستدبر الصيد املرسل إليه ث ابن صيد آخر اإلرسال
يود رسلللللالاإلوإن مل يعدل إىل جهة   حل  ؛فصلللللاد غري ما أرسلللللل إليه وكان فيها صللللل 

 .حصلت أربعة أوجه ؛وإذا مجعت بني احلالتني ك ا يف السه ,  ,(8)على الصحيح
 .الكللأو  حصول املويف ابجلرح احلاصل من السه : (9)القيد الثالث

 .فال حيل ؛افرتاس سب عأو  ،وخيرج به ما لو مايف الصيد ب ريه ك ا لو مايف بصدمة  

 

 ما بني املعقوفتني سا ط من )و(. (1)
(. والروضلللللللة 9/120(. واو وع )12/32الشلللللللرح الكبري للرافعي )املعت د أهنا ال حتل. انظر:   (2)
(3/252.) 
 (.3/252(. والروضة )9/120(. واو وع )12/32انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 يف النسختني: ) بله(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (4)
(. والروضلللللللللللللللللة 9/120واو وع ) .(12/33ر: الشللللللللللللللرح الكبري للرافعي )وهو املعت للللد. انظ (5)
(3/252.) 
 (.15/19احلاوي ) (6)
 (.18/121هناية املطلل ) (7)
(. والروضلللللللللللللللللة 9/120واو وع ) .(12/33ر: الشللللللللللللللرح الكبري للرافعي )وهو املعت للللد. انظ (8)
(3/252.) 
 .هكذا يف النسختني, ومل يتبني ي حتت أي تقس  يندرج (9)
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مل  ؛(1)[صلدمة]أو   وبه جراحة  أخر   ث وجده ميت ا،  والصليد ولو غاب عنه الكلل
 .(2)وإن كان ملطخ ا بدمه على املذهل حيل

اجلراحة أهنته   (4)[كانت]  (3)ف ن،  ث غاب وأدركه ميت ا  الكللأو    ولو جرحه السه 
وجلد عليله أثر أو   ملا جلد يففل ن و  ،  أهنتله إليهلا (5)[تكن]وإن مل ، حلل ؛إىل حركلة امللذبوح

ففيه  ؛وإن مل يوجد شي   من ذلك , الأم  سوا   وجد الكلل عليه، مل حيل  ؛صدمة  أخر 
أصلللحه ا عند  ,أن فيه  ولني:  وأصلللحه ا أشلللهرمها  ,طرق  ه اولألصلللحاب في  ,(6)نصلللان

 (8)وصللللللللللللللححلله الب وي، أنلله حيللل: واثنيه للا, أنلله ال حيللل :(7)ك للا  للاللله الرافعي  اجل هور
القطع : والثاي  .(11)(10)لصلللللحة األحاديث فيه؛ هو الصلللللواب : و ال،  والنووي (9)وال زاي
، حلل ؛أنله إن غللل على ظنله أنله ملايف جب رحله: والرابع .القطع ابحللل: والثلاللث .ابلتحرمي
 .وإال فال

ا،  وال الذبح  وال اإلرسال عند الرمي (12)[شرتطت]وأما التس ية فال    فلو تركها عامد 

 

 يف )و(: )صدفة(. (1)
(. والروضلللللللللللللللللة 9/117واو وع ) .(12/34الشللللللللللللللرح الكبري للرافعي )ر: وهو املعت للللد. انظ (2)
(3/252.) 
 أ(./261) (3)
 يف )ط(: )كان(. (4)
 ما بني املعقوفتني سا ط من )و(. (5)
فظاهر  "(: 12/34رافعي يف الشلللللللرح الكبري )و ال ال .(8/389(. واملختصلللللللر )2/250ألم )ا (6)

ما نص عليه يف "املختصر" و"األم" أنه حرام. و ال يف موضع آخر: ال حيل، إال أن يكون جا  عن 
, وما نقله الرافعي عنه  "ي أتومهه، فيسلقط ما خالم أمرهشلي  فيه ف  -صللى   عليه وسلل  -النيب 

 (.2/250يف املوضع اآلخر؛ هو يف األم )
 ."ن وغريه  إىل ترجيح التحرمي أميلكن أصحابنا العرا يو ل"(: 12/34 ال يف الشرح الكبري ) (7)
 (.8/19التهذيل ) (8)
 .(240انظر: البسيط ) (9)
ابب: الصللللللللللليد إذا غاب عنه يومني أو ثالثة   ( صلللللللللللحيح البخاري، كتاب: الذابئح والصللللللللللليد,10)
. وصللللحيح مسللللل ، كتاب: الصلللليد والذابئح وما يؤكل من احليوان،  5484( ر   احلديث: 1044)

 .1929( ر   احلديث: 2/1529ابب: ابب الصيد ابلكالب املعل ة )
 (.9/117او وع ) (11)
 يح ما أثبتناه.( بدون تنقيط, ولعل الصحىشترط(, ويف )و(: )يشرتطيف )ط(: ) (12)
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اوفيله وجله  أنله    ,(1)وال أيث على امللذهلل، اللذبيحلة حيرممل   ؛انسلللللللللللللليل اأو  ، أيث برتكهلا علاملد 
ا، عند هذه األمور ستحليلكن   .(2)ويكره تركها ع د 

 .(3)وعص الكلل على الصحيح وتتأد  السنة ابلتس ية عند إصابة السه 
 .(4)ويستحل تداركها عند اإلصابة

 .(5)على املذهل ويستحل مع التس ية عند الذبح أن يصلى على النيب 
، (6)واجلراد، التسللل ية تسلللتحل عند صللليد السللل ك أن   :وحكي الروايي عن النص

وإن كان ذكر   حسلن ا يف كل ،  مل يرد با شلرع    (7)[إذ]، أهنا ال تسلتحل  :وعن املاوردي
 .(8)حال

 

,  3/205(. والروضللة )9/86(. او وع )12/26وهو املعت د. انظر: الشللرح الكبري للرافعي ) (1)
253.) 

,  3/205(. والروضللة )9/86(. او وع )12/26وهو املعت د. انظر: الشللرح الكبري للرافعي ) (2)
253.) 

(. والروضلللللللللللللللللة 8/408(. واو وع )12/26)وهو املعت للللد. انظر: الشللللللللللللللرح الكبري للرافعي  (3)
(3/205.) 
 (.8/408انظر: او وع ) (4)
 (.8/410وهو املعت د. انظر: او وع ) (5)
 ال الشافعي رمحه   تعاىل: وإذا أرسل (: "4/111مل أجد ما  اله, ف نه  ال يف حبر املذهل )  (6)

, ومل أجد  "اسللللللللل       يذبح علىأحببت له أن يسللللللللل ي   تعاىل ف ن نسلللللللللي فال أبس ألن املسلللللللللل
 .(291 -8/290(. واملختصر )2/255منصوص الشافعي, وانظر: األم )

 يف )و(: )إن(. (7)
 ."...وليست التس ية عند صيدها مسنونة":  حيث  ال (15/64احلاوي ) (8)
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ِ:وفيهِفصالن،ِوفِاالزدحا ِعليه،ِفيماِميلكِبهِالصيدِ:النظرِالثاين
لكِ:ِالفصلِاألول ِ.به]فيماِمي 

للك و  وذللك ، (2)[االنفاليف ]وهي  وتله امللانعلة لله من  ؛منعلهإببطلال  (1)[الصلللللللللللللليلد ي 
 :بطرق

 ؛حىت لو أخذه لينظر إليه، وال يشللرتط فيه  صللد الت لك ، وضللع اليد عليه:  أحدها
 .هكأ لأ مأ 

ملكله و  ،ملكله إن كلان حر ا ؛جمنون ال ييزأو  يلده عليله أعج ي (3)[وضللللللللللللللع]ولو 
ا على    (4)[ينبنيان]فيه وجهان   ؟لآلمرأو    فيكون له  فلو أمره به غريه،  سلللللليده إن كان عبد 

مل يلكه  ؛فو م لإلعيا ،  ولو سلللعى خلم صللليد  ,  الوجهني يف التوكيل يف متلك املباحايف 
 .(5)حىت يقبضه

ولو ، وحنوه كبيلت    ؛منله (6)[االنفاليف ]إىل مضلللللللللللللليق  ال يكنله  هئل ي لج أن:  واثنيه لا
 .(8)غريه ملكهلو أخذه ف، مل يلكه ؛منه (7)[االنفاليف ]أمكنه 

 (10)بشلللللجةأو   جبارحتهأو   بسللللله هأو    بيده ,ففةذم  جراحة    (9)[هرحه]أن :  واثلثها
 .(12)في لكه ,(11)م وِهنة

فل ن كلان ،  وكلذا إن كلان طلائر ا فكسللللللللللللللر جنلاحله إن كلان امتنلاعله ابلطريان خلاصللللللللللللللة

 

 ما بني املعقوفتني مكرر يف )ط(. (1)
 ولعل الصحيح ما أثبتناه. يف النسختني: )االنقالب(, (2)
 (, ولعل الصحيح ما أثبتناه.وضعهيف النسختني: ) (3)
 يف النسختني: )يلتفتان(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (4)
 (.3/253(. والروضة )12/37الشرح الكبري )  :انظر (5)
 أثبتناه.( بدون تنقيط, ولعل الصحيح ما الىــڡاالنيف )ط(: )االنقالب(, ويف )و(: )  (6)

 (.االنقالبيف )ط(: ) (7)
 (.3/254(. والروضة )12/38انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (8)
 يف )و(: )خيرجه(. (9)
 (.2/304لسان العرب )  انظر: اجلرح يكون يف الوجه والرأس. (10)
 (.6/2215الصحاح اتج الل ة وصحاح العربية للجواهري )  انظر: الوهن: الضعم. (11)
 (.3/254(. والروضة )12/37انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (12)
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 .مله يلكه حىت يعجز عن العدو أيض ا ؛والقأطأا (1)اجر  كالد  ؛  عدوي
 .وصريورته حبيث يسهل حلا ه ويكفى للت لك إبطال شدة العدو

وإن كان لعجزه ،  عطشلللللللللله لعدم املا   (2)مل يلكه إن كان  ؛فعطش وثبت  ولو جرحه
 .ملكه ؛عن الوصول إليه من أجل اجلراحة

وإن كان طرده  ملكه  ؛فو ع فيها صللللليد وحنوها للصللللليد لو نصلللللل شلللللبكة  :  ورابعها
 .(4)حىت و ع فيها (3)[طارد]

 أن ال زاي (5)فقد تقدم يف ابب الولي ة ؛وانفلت الصللللللللليد ث تقطعت ولو و ع فيها
 .(6)ومل يلأز ل م لهك ه، إنه مألكه يف أظهر الوجهني:  ال

في لكه من ، عاد إىل اإلابحة ؛الصللللللللليد (7)[هذا]إن كان ذلك بتقطيع  :  و ال غريه
، فهو ابق  على ملك صلللاحل الشلللبكة ؛جت عتا  (8)[أ خر  صللليود]وإن  طعها ،  يصللليده

 .(9)وهذا املذهل:  ال النووي, فال يلكه من يصيده
 يعدو ف ن كان،  فأخذه إنسلللللللللللللان  وذهل با ث  لعها  الصللللللللللللليد با (10)[تعلق]ولو  

 ؛أخذه وإن أبطل ثِقلها امتناعه حبيث يتيسللللللللللر ،  ملكه اآلخذ ؛من الشللللللللللبكة (11)[ويتنع]
 .يلكه آخذه (12)[وال]، فهو لصاحل الشبكة

ا إذا أرسللللللل كلب ا:  وخامسللللللها ، فعقره وإن أرسللللللل سللللللبل ع ا آخر، ملكه  ؛فأثبت صلللللليد 

 

 (.1/334معج  ديوان األدب )  انظر: ضرب من الطري. (1)
 ب(./261) (2)
 يف )و(: )ظارد(. (3)
 (.3/254(. والروضة )12/38انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
 (, من نسخة املتحم )ط(.أ/128) , لوحةالرابع اولد  (5)
 (.2/208انظر: الوجيز ) (6)
 ما بني املعقوفتني سا ط من )و(. (7)
 يف )ط(: )أخر  صيودا(. (8)
 (.9/129او وع ) (9)
 يف )ط(: )تعقل( واملعىن متقارب. (10)
 يف )ط(: )أو يتنع(. (11)
 يف )و(: )فال(. (12)
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 .(1)وإال فال، هملك ؛إن كانت له عليه يد:  ال املاوردي، وأثبته
 للللال بعص : (3) للللال الروايي, أفلللللت الكلللللل الصلللللللللللللليللللد بعللللدمللللا أخللللذه (2)لو[و ]

مل يلكه على  ؛وإن كان بعده، مل يلكه  ؛كان  بل أن يدركه صللللللللللللللاحبهإن  ، األصللللللللللللللحاب 
 .(4)الصحيح

ِ:وفِالفصلِصور
مل يلكه على  ؛وصللللللللللللللار مقدور ا عليه لو توحل صلللللللللللللليد  يف أرض إنسللللللللللللللان  :  أحدها

األرض  ا ي قصللللد به االصللللطياد  ي  قه اخلالف في ا إذا مل يكن سللللأ و :  ال اإلمام، الصللللحيح
ومل ،  (6)وهو  ضللية كالم املاوردي،  (5)فهو كنصللل الشللبكة  ؛ف ن كان يقصللد به،  ابلتوحل

ألن ؛ مل يلكله ؛لو توحلل الصلللللللللللللليلد عنلد طلبله يف طني: بلل  لال،  يقيلده الروايي أبرضللللللللللللللله
حلصلللللللللللوله ؛ ملكه ؛ولو كان هو مرسلللللللللللل املا  يف األرض, حصلللللللللللول الطني ليس من فعله

ويشللللللبه أن يكون راجع ا إىل ما ذكره اإلمام من  صللللللد االصللللللطياد :  ال الرافعي،  (7)بفعله
 .(8)ابلسقي

عشلللللللش طائر  يف أو   ،وصلللللللار مقدور ا عليه  دارهأو   لو دخل الصللللللليد أرضللللللله:  الثانية
ا صلللاحل الدار  مل يلكه ؛والفرخ  وحصللللت القدرة على البيص ,وفرخ  (9)[وابض]ملكه 

فو ع  ،  لو حفروا حفرة  ال للصيد:  و ال،  و طع به مجاعة منه  الب وي  .(10)على الصحيح

 

 (.15/41احلاوي ) (1)
 يف النسختني: )فلو(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (2)
وملللا بعلللدهلللا, و لللد نقلللله عن الروايي؛ النووي يف  فيللله, (4/105): وانظر ,مل أجلللده يف البحر (3)

إذا أخلذ الكللل "(: 4/565ال الع راي يف البيلان )و ل  .(3/254والروضللللللللللللللة ) .(9/130او وع )
 ال القاضلي أبو الطيل يف )اورد( ف ن كان  بل أن يدركه صلاحبه.. مل يلكه  صليدا ث انفلت منه..  

 ."صاحل الكلل بذلك، وإن كان بعدما أدركه صاحبه.. ففيه وجهان...
 (.3/254(. والروضة )9/130وهو املعت د. انظر: او وع ) (4)
 (.18/152هناية املطلل ) (5)
 (.15/41احلاوي ) (6)
 (.4/141للروايي )حبر املذهل  (7)
 (.12/38الشرح الكبري ) (8)
 يف )ط(: )أبرض(. (9)
 (.3/255(. والروضة )9/131وهو املعت د. انظر: او وع ) (10)
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 .(2)ملكه ؛حفرها له (1)[ف ن]، مل يلكه ؛فيها صيد
 وليس ل ريه أن يدخل ملكه،  فهو أوىل بت لكه، ال يلك صللللللاحل الدار: ف ن  لنا

وهو ، وإن عصللللللللى بدخول الدار  ,(4)ملكه على الصللللللللحيح  (3)]...[ ؛ف ن فعل،  وأيخذه
 .نظري حصول امللك في ا إذا أحيا مواات  حتجره غريه

وإن كان   ,(5)ملكه ؛ولو أغلق صللللللللللللللاحل الدار الباب لقصللللللللللللللد االسللللللللللللللتيال  عليه
 (10)و يلده صلللللللللللللللاحبلا الشلللللللللللللللاملل،  (9)وامللاوردي، (8)ال زاي (7)أطلقله، مل يلكله ؛(6)[اتفلا ل ا]

كن إال أما إذا مل ي, والربج ضللللللللليقني حبيث يسلللللللللهل أخذه يا إذا كانت الدار  (11)والكايف
 .ما سيأي في ا مسألة الس ك  (13)[نظري]وهو ، (12)[يلكه]فال  ؛يشقة

 .وال األجنيب مل يلكه صاحل الدار ؛ولو أغلقه أجنيب  
 ملك البيص ؛فعشللللللللللش فيها طائر  ، الدار تعشلللللللللليش الطائر  ببنا  (14)[ صللللللللللد]ولو  

 .(15)والفرخ على الصحيح

 

 يف )ط(: )وإن(. (1)
 (.8/26التهذيل ) (2)
 يف النسختني يف هذا املوضع زايدة: )من(. (3)
 (.3/255(. والروضة )9/131وهو املعت د. انظر: او وع ) (4)
 (.3/255(. والروضة )9/131وهو املعت د. انظر: او وع ) (5)
 , ولعل الصحيح ما أثبتناه.كل ة غري واضحة(, ويف )و(:  اتفا يايف )ط(: ) (6)
 أ(./262) (7)
 (.7/119الوسيط ) (8)
لو توحل الصلللللللللليد عند طلبه يف طني مل يقدر على اخلالص منه مل  (: "15/41 ال يف احلاوي ) (9)

يلكلله حىت أيخللذه: ألن الطني ليس من فعللله, فلو كللان هللذا الللذي أرسللللللللللللللللل املللا  يف األرض حىت 
 ."حل من فعله, فصار به كوضع الشبكةتوحلت ملكه بو وعه يف الوحل: ألن الو 

 (.348الشامل ) (10)
 ومل أجد من نقل هذا القول عنه. مل أعثر على الكايف, (11)
 يف النسختني: )يسكه(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (12)
 يف )ط(: )يطري على(. (13)
 يف )و(: )يصد(. (14)
 (.3/255(. والروضة )9/131وهو املعت د. انظر: او وع ) (15)
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 .(2)ملكه  طع ا ؛(1)[طائر ا]وصاد فيها ، دارهأو  ولو دخل إنسان  بستان غريه
ففي ملكهلا الوجهلان املتقلدملان يف دخول  ,كلة إنسللللللللللللللانره لو دخللت مسكلة  بِ : الثلالثلة
، ملكها  ؛ف ن كانت ضلليقة،  املنافذ دَّ سللأ فأ ،  ابألصللح أنه ال يلكها: ف ن  لنا،  الصلليد أرضلله

لكن مر يف ، كاختصلاص املتحجر  ثبت له فيها اختصلاصيلكن ، فال  ؛وإن كانت واسلعة  
ومقتضلى  ,(3)فيحا  والطائر املطلق يف دار البيع ذكر وجهني يف صلحة بيع هذه السل كة

ص رية يسهل   كةِبر ولو اضطرها إىل ,  أن يلكه هنا  ؛وصحة البيع جعله هنا  مقدور ا عليه
دخلت فك ا لو   ؛واسلللللللعة  ركةبِ إىل  ولو اضلللللللطرها  ,ملكها  ؛اخذها منها على شلللللللط النهر

 .(4)بنفسها

 

 (, ولعل الصحيح ما أثبتناه.طائريف النسختني: ) (1)
 (.3/256(. والروضة )9/131انظر: او وع )وهو املعت د.  (2)
فاح فيحا؛ اتسع, يقال فاح املكان وفاح البحر وفاحت املفازة وفاحت الدار وفاحت الروضة,  (3)

 (.708 -2/707املعج  الوسيط )انظر:  فهو أفيح وهي فيحا . 
 (.3/256(. والروضة )9/130(. واو وع )12/39انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (4)
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ِ:فروِع
ا ب ري إرسللللللللللال: األول ملكه  ؛فأخذه أجنيب  من ف ه،  لو أخذ الكلل املعل  صلللللللللليد 
فأخذه أجنيب    وإن كان صاحبه أرسله،  ك ا لو فرخ طائر  يف شجرة غريه  ,(1)على املذهل

ل (3)]ينب ي[:  لال الرافعي ؛(2)[حي]وهو  منله ألن ؛ وحيت لل خالفله، أن يكون لل رسلللللللللللللللِ
 .(5)اختيار ا (4)[للكلل]

ا:  الثاي أو  موسللللللللللللوم اأو  ط ار  قك ا لو وجده م  ؛ِملك   فوجد به أثر،  صللللللللللللاد صلللللللللللليد 
 ؛وإن  تله كلبه,   تله سللله هأو  ويضللل نه إذا وضلللع يده عليه، مل يلكه ؛مقصلللوص اجلناح

 .(6)ففي ض انه وجهان
 .مل يض نه ؛ومايف  صيد  ل ريه افو ع فيه ولو نصل شبكة  يف مباح  
 ؛وإن كانت غري مثقوبة .فهي لقطة فوجد فيها درة مثقوبة وكذا لو اصلللللللللطاد مسكة  

وإن كانت ،  فهي له  ؛فوجد فيها درة  غري مثقوبة،  ولو اشرت  مسكة  ،  فهي له مع الس كة
 .(7) اله الب وي ,فهي للبائع إذا ادعاها ؛مثقوبة

ك ا أن الكنز الذي يوجد يف ،  اصلللللطادهاويشلللللبه أن تكون الدرة ملن :  ال الرافعي
 .(8)األرض يكون حملييها

بل  وإن مل يقصللد اصللطياده  (9)لو حصللل صلليد  يف يده ملكه:  ال الروايي:  الثالث
 .ث يدعه بل االرتفاق به مدة متلكه ينوومل  ك ا لو أحيا مواات  ،  ويرسله  صد أن يراه

ا]، للك عن الصلللللللللللللليلدوأملا ملا يزيلل امل أنله يزول يلا يزول بله املللك عن  (10)[فال حقل 
 

 (.9/131(. واو وع )12/58وهو املعت د. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (1)
 يف )و(: )احي(. (2)
 يف الشرح الكبري: )وجل(. (3)
 يف )ط(: )الكلل(. (4)
 (.12/58الشرح الكبري ) (5)
 (.258 -3/257(. والروضة )12/42انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (6)
 (.27 -8/26التهذيل ) (7)
 (.12/43الشرح الكبري ) (8)
 (.4/140حبر املذهل ) (9)
 هكذا يف النسختني. (10)
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وال من ، من يللللده على املللللذهللللل (1)[ابنفالتلللله]وال يزول ، واإلرث  واهلبللللةِ  كللللالبيع  ؛غريه
التحق ابلوحوش أو    حوله  (2)أو  لزمه رده إليه سوا   كان يف البلد  ؛لو أخذه آخذف،  شبكته

 .يف الصحرا 
 .زوال ملكه عنه وجهانففي ، فانصل من دلوه بعص املا  ولو استقى من بئر  
ا وهو  أصلللللحها،  ثالثة أوجه  هففي زوال ِملكه عن  ؛خاله بنفسلللللهو  ولو أرسلللللل صللللليد 

 ال , (4)و صلد إزالة ملكه عنها،  ك ا لو أرسلل بي ته اإلنسلية  ,(3)أنه ال يزول:  املنصلوص
لكنلله  ,ونسللللللللللللللبلله الروايي إىل النص، أنله يزول: واثنيهللا .(5)وينب ي أن حيلذر عنلله: القفللال

أنه إن  صلللد :  واثلثها  .(6)وإحلا ه ابلوحش، شلللرط أن خيليه على  صلللد إخراجه من ملكه
وجزم املللاوردي بزوال ملكلله يف ، وإال فال، زال ملكلله عنلله ؛إبطال لله التقرب إىل   تعللاىل

 .(7)هذه احلالة
أحبته فلو  ال عند اإلرسلللللللللللللال ، مل ه ز ل ريه أخذه إذا عرفه؛  (8)[يزول]ال : ف ن  لنا

 .ال أن يتصرف فيه، وكان ملن صاده أن أيكله ,صار مباح ا ؛ملن أيخذه
 .لكه من صادهي ,عاد إىل ما كان عليه ؛يزول:  لنا (9)[وإن]

 

 يف )ط(: )ابنقالبه(. (1)
 ب(./262) (2)
 (.9/141(. واو وع )12/40وهو املعت د. انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (3)
 .(2/261األم )  انظر: (4)
...وألجلللله  لللال القفلللال: بعص العوام  (: "212 -8/221 لللال ابن الرفعلللة يف كفلللايلللة النبيللله ) (5)

حيتسللللللبون إبرسللللللال الطيور امل لوكة ويسلللللل ونه: إعتا ا ، وال ينب ي أن يفعل؛ ألنه خيلط ملكه ابلطيور 
ري . و ريل منه عند الرافعي يف الشللللللللللللرح الكب"رجل يظن أنه ملكه، وال يلك بذلكاملباحة، فيأخذه 

 ( عن القفال.12/40)
فلأملا مللك الصلللللللللللللليلد إذا  "(: 4/155)يف (, و لال فيله 142 -4/140)البحر   :مل أجلد, وانظر (6)

 تله ابختياره فعلى ضلربني: أحدمها: أن يقصلد إبرسلاله التقرب إىل   تعاىل به، وهذا موجل لزوال 
عرف على وجهني...,    املالك عنه كالعتق، واختلم أصلللللللللللللحابنا، هل حيل صللللللللللللليده بعد امتناعه إذا

نا يف زوال ملكه والضلللللرب الثاي: أن ال يقصلللللد إبرسلللللاله التقرب إىل   تعاىل، فقد اختلم أصلللللحاب
 ."عنه ابإلرسال...

 (.15/54احلاوي ) (7)
 يف )و( كل ة غري واضحة. (8)
 يف )و(: )ف ن(. (9)
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 :وجزم بله الب وي أحلدمهلا  ,ففي حلل اصللللللللللللللطيلاده وجهلان ؛وإن  لنلا ابلوجله الثلاللث
 .كالعبد املعتق،  ال: واثنيه ا .(2)(1)نع 

، يف العتق يف عتق احليوان ياآل فهو على اخلالف  ؛نواه بكتابةأو   ولو صلللرح بعتقه
 .واملذهل املنع

فيه وجهان ؟  فهل يلكها آخذها،  حنوها م عرض ا عنهاأو    ،ولو ألقى كسرة  من اخلبز
, بقى على ملك املالك تف، وأوىل أبن ال يلكها، مرتبان على اخلالف يف إرسلللللللال الصللللللليد

 ال ، (3)فتحصللللللللللل يف ظاهر املذهل  ؛وأما اإلابحة، واخلالف يف زوال املِلك :  ال اإلمام
 .(4)ويوضحه ما ي نقل عن الصاحلني من التقاط السنابل: الرافعي

ويصللللللح تصللللللرفه فيه  أنه يلكه :وغريه  ,واألصللللللح عند صللللللاحل التنبيه:   ال النووي
 .(6)(5)وغريه ابلبيع

ففي حصللللللللللللللول املللك لله  ؛(8)[ودب له] غريه (7)[فلأخلذه]ولو أعرض عن جللد ميتلة  
من غصلللللللللل : وينب ي القطع به إذا  لنا: و ال الرافعي, وأوىل ابحلصلللللللللول، وجهان مرتبان

 .واخلالف على أنه لل  صوب منه، (9)ودب ه يكون امللك له جلد ميتة  
وكذا إن ، مل حيل أخذها ؛اجلدارداخل  والث ار السللللللللا طة من األشللللللللجار إن كانت

 (10)[املطردة]إن جريف بللا ففي تنزيللل العللادة و ، عللادهت  إبابحتهللا ومل جتر كللانللت خللارجلله
 .(11)نع : أصحه ا ,جمر  اإلابحة وجهان

 

أخذه حل أكله لكل  فلو أرسلللللللل الصللللللليد، و ال: أحبت لكل من "(: 8/27 ال يف التهذيل ) (1)
 ."من أخذه، وإن مل يقله: فال حيل

 (.9/142وهو املعت د. انظر: او وع ) (2)
 (.18/154هناية املطلل ) (3)
 (.12/42الشرح الكبري ) (4)
 (.3/257(. وروضة الطالبني )9/142او وع ) (5)
 ."مل يزل ملكه عنه يف أصح الوجهني ومن ملك صيدا ث أرسله(: "83 ال يف التنبيه ) (6)
 يف )و(: )فأخذ(. (7)
 يف )ط(: )ودفعه(. (8)
 (.12/42الشرح الكبري ) (9)
 يف )ط(: )املضطردة(. (10)
 (.3/292(. والروضة )9/142وهو املعت د. انظر: او وع ) (11)
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ِ:فرِع
مل يزل  ؛ف ن كان املتحول ِملك ا لألول،  إذا حتول محام  من برج إنسلللان  إىل برج غريه

 .(1)هولزم الثاي رد  ، ملكه عنه
فيكون ، نثىفهو تبع لأل ؛(3)[فرخ]أو    بيص   (2)[نيالربج]فلو حصللللللللللللل بني محامي 

 .ملالكها
والورع أن ، مل يقبلل  ولله ؛غريه  (4)إنسللللللللللللللان  حتول محلام من برجله إىل برج ىوإذا ادع

 .يصد ه إال أن يعل  كذبه
ا دخلل برج األول ، اخلالف يف أنله يلكله فقلد مر ,ث حتول وإن كلان املتحول مبلاحل 

 .فللثاي أن يت لكه ؛ف ن  لنا ابألصح أنه ال يلكه
 وله أن يت لكه،  فهو أوىل به  ؛ لو أو  وشلللللك يف أنه مباح  ،  ومن دخل برجه محام  

 .ألن الظاهر أنه مباح؛ ويتصرف فيه
إذا : (5)[الب وي]فقللد  للال ، وتعللذر الت ييز وإن حتقق أنلله اختلط ملكلله يلللك غريه

فلله أن أيكلل ابالجتهلاد واحلدة واحلدة حىت ال يبقى ، حب لاملاتله ةواحلد اختلطلت محلاملة
 .(8)[هل ريه بث ر ]ك ا لو اختلطت ثرة ,  (7)(6)إال واحدة

 

وحتفللة احملتللاج  (. 9/491(. والنج  الوهللاج )3/258(. والروضلللللللللللللللة )9/143انظر: او وع ) (1)
 (.8/128(. وهناية احملتاج )2/229(. وفتح الوهاب )6/118(. وم ين احملتاج )9/338)
 يف )ط(: )الربج(. (2)
 يف )ط(: )فرج(. (3)
 أ(./263) (4)
 يف )ط(: )النووي(. (5)
الطالبني  , و ال يف روضلللللللللللة "(: " ال الب وي: لو اختلطت...9/143 ال النووي يف او وع ) (6)
 ."ففي التهذيل: أنه لو اختلطت..." (:3/258)
 (.8/27التهذيل ) (7)
 ما بني املعقوفتني سا ط من )و(. (8)
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 .(2)يقامسهأو  ليس له أن أيكل واحدة  منها حىت يصاحل ربا: (1)[الروايي] ال 
 .(3)ينب ي للورع أن يتجنل طري الربوج: وهلذا  ال بعص مشاخينا

مهلللا حب لللام أحلللدِ  أنللله إذا اختلط محلللام  : وغريمهلللا، (5)ال زايو  (4)واللللذي ذكره اإلملللام
هبلة من أو  التصللللللللللللللرف يف شللللللللللللللي   منه لا ببيع   اليس لواحلد  منه ل   ؛وتعلذر الت ييز اآلخر
 الوجهللان يلا إذا جِهالوينب ي أن خيتص ، ولله ذللك مع اآلخر يف أظهر الوجهني، اثللث
 .ا شائعةهتلصريور ؛ أما إذا عل اها فينب ي القطع ابلصحة، والقي ة العدد

 اف ن عل ، وكل منه ا ال يدري عني ماله،  بعضللللللله لثالثأو   كل املختلط  اولو ابع
 .(6)مل يصح ؛األعداد وإن جِهال, وزعنا الث ن على األعداد ؛وتساويف  والقي ة العدد

بعتلك احل لام اللذي لله يف هلذا   :(7)انفصللللللللللللللاهل لا أن يقول كلل منه لا لآلخروطريق  
 .جهالة املبيع للضرورة ت لحي  و ، فيصح، الربج بكذا

 ال ، (8)واحت ل اجلهل ابملقدار،  صللللللللللللح  ؛على شللللللللللللي     اولو تصللللللللللللاحل : ال ال زاي
إذا  للال كللل  :وهوز أن يقللال:  للال، (9)]مقللامسته للا[منلله مللا أطلقوه من  قرب وي: الرافعي

وصللللللللححناه مع ،  مجلة هذا الربج بكذا (10)[يف]ي  بعت ماي من مجلة ما  :واحد  منه ا
 

 يف )ط( كل ة غري واضحة. (1)
ولو اختلطت "(: 4/154وجديف أنه  ال يف البحر )مل أجده عند الروايي يف البحر, وغاية ما    (2)

منهن من شللللللللا ، ولو اختلطت بعدد من نسللللللللا  بلد حرمن  أخته بنسللللللللا  بلد مل حيرم عليه أن يتزوج
كلهن؛ ألنه ال يقدر على االحرتاز منها يف نسللا  البلد ويقدر على االحرتاز منها يف العدد احملصللور  
من نسلللا  البلد، كذلك حك  الصللليد املنفلت إذا اختلطت بصللليد الرب مل يكن االحرتاز، فحل، وإذا  

عنه؛ نقله عنه الرافعي يف   , وما نقله الق وي )رمحه  ("مختلط بعدد مصلللللللور من عدة صللللللليود حر ا
 وغريه. ,(12/43الشرح الكبري )

؛ القائل بذلك "وهلذا  ال بعص مشلاخينا"ل الشلي : و و "(: 12/43 ال مقق الشلرح الكبري ) (3)
 ."هو الرافعي

 (.18/155هناية املطلل ) (4)
 (.7/121الوسيط ) (5)
 (.3/259(. والروضة )12/44الكبري للرافعي )انظر: الشرح   (6)
 أي: للثالث املشرتي. و  أعل . (7)
 (.7/121الوسيط ) (8)
 يف النسختني: )مقامسه ا(, واملثبت من الشرح الكبري. (9)
 يف )و(: )من(. (10)
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ا مع   ؛واألعداد جمهولة،  بعنا محام هذا الربج بكذا: ف ذا  اال،  اجلهل ابملبيع يصللللللللللح أيضلللللللللل 
، أن ينفصلل األمر حبسلل ما يرتاضليان عليه: واملقصلود  .اجلهل يا خيص كل واحد  منه ا

ث ، ووكيال  يف بعص، فيكون أصلللللللال  يف بعص  ، وهوز أن يبيع أحدمها اجل يع إبذن اآلخر
ولو اختلطت محامة  ،  (2)((1)وأيي يف هذا وجه  مر يف كتاب الشللللللللركة) .نيقتسلللللللل ان الث 

وإن كانت املباحايف ،  جاز االصللللللطياد  ؛محامايف حب امايف مباحة غري مصللللللورةأو    لوكة
ا راج  لوكة ال تكاد تنحصللللللللر ولو اختلطت محامايف أب،  مل هز االجتهاد  ؛مصللللللللورة أيضلللللللل 

صلللللر  (3)[حب ام] : أصلللللحه ا]  ,وجهان  (4)ففي جواز االصلللللطياد، بلدة  أخر  مباحة ال حت 
 ملائعله، وجهال ملائعله يفأو  ولو انصللللللللللللللبلت حنطلة إنسلللللللللللللللان على حنطلة  غريه، (5)[اجلواز
 .(6)فاحلك  ك ا مر ؛ درمها

الطعلام على   (7)الثل القول  ول من انقلدار املختلط،  لال امللاوردي:  يف م اولو اختلفل 
 .(8)ص ربته

نه، وال ينع الناس من مل يزل ملكه ع  ؛ولو ملك ما   ابالسلللللللتقا  ث انصلللللللل يف هنر
 .(9)يه وجه  تقدم أنه يزول ملكه عنهوهو اختالط مصور ب ري مصور، وف, االستقا 

غريه أو  دهن  حرام بلدهنله،أو  ,ومل تت يز (10)[بلدرامهله] دراه أو  ولو اختلط دره   
فيصلللللللللرفه إىل اجلهة اليت ، أن يفصلللللللللل  در احلرام  :طريقه:  وغريه  ال ال زاي, من املائعايف 

 

 ب(, من نسخة املتحم )ط(./150) , لوحةالرابع اولد  (1)
 )رمحه  (. مل أجده يف الشرح الكبري, فكأنه من كالم الق وي القوسنيما بني   (2)
 يف )و(: )محام(. (3)
 ب(./263) (4)
أحدمها: ال هوز االصلطياد منها ف ن ما ال ينحصلر ابإلضلافة إىل مثله،  " ال يف الشلرح الكبري:  (5)

 ."ك ا ينحصر ابإلضافة إىل مثله. والثاي: هوز استصحااب ملا كان 
 (.45 -12/44الشرح الكبري ) (6)
(7) .  (.4/1649الصحاح اتج الل ة )  انظر: أي: انصل 
 (.5/176احلاوي ) (8)
 (.3/261(. والروضة )12/45انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (9)
 ما بني املعقوفتني سا ط من )ط(. (10)
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 ،ومن الباب ما إذا اختلطت دراه :  ال النووي،  (1)فيها ويتصلرف يف البا ي هل صلرفه
فطريقه أن يقسلللل    ؛ومل تت يز (2)[وخلطت]  ،غ صللللبت منه أو    ،وحنوها جل اعة،  حنطةأو  

 .(3)اجل يع بينه  على  در حقو ه 

 

واخللط ال خيلو إما أن يقع بعدد ال حيصلللللللللر من اجلانبني  (: "103 -2/102 ال يف اإلحيا  ) (1)
أو من أحدمها أو بعدد مصور ف ن اختلط يحصور فال خيلو إما أن يكون اختالط امتزاج حبيث ال 
يت يز ابإلشلللللللارة كاختالط املائعايف أو يكون اختالط اسلللللللتبهام مع الت يز لألعيان كاختالط األعبد 

السللللللللللتيهام فال خيلو إما أن يكون  ا يقصللللللللللد عينه كالعروض أو ال والدور واألفراس والذي خيتلط اب
يقصلللللد كالنقود فيخرج من هذا التقسلللللي  ثالثة أ سلللللام..., القسللللل  الثالث أن خيتلط حرام ال حيصلللللر 
حبالل ال حيصللللر كحك  األموال يف زماننا هذا فالذي أيخذ األحكام من الصللللور  د يظن أن نسللللبة  

نسللللبة احملصللللور إىل احملصللللور و د حك نا ث ابلتحرمي فلنحك  هنا به  غري احملصللللور إىل غري احملصللللور ك
والذي خنتاره خالف ذلك وهو أنه ال حيرم بذا االختالط أن يتناول شلللللللللللللي  بعينه احت ل أنه حرام 
وأنلله حالل إال أن يقرتن بتلللك العني عالمللة تللدل على أنلله من احلرام فلل ن مل يكن يف العني عالمللة 

)رمحله   , وملا نقلله عنله الق وي"ورع وأخلذه حالل ال يفسللللللللللللللق بله آكلله  م فرتكلهتلدل على أنله من احلرا
يف اإلحيا    ال ال زاي"(, فقال: 9/145والروضللللللة ) .(9/145 (؛ نقله عنه النووي يف او وع )

 ."وغريه من أصحابنا...
 يف )ط(: )أو خلطت(. (2)
 .(3/261). وانظر: الروضة (9/145او وع للنووي ) (3)
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ِفِاالزدحا ِعلىِالصيدِ:الفصلِالثاين
 :(1)ولهِأحوال

اذمل أو  فل ن كلان أحلدمهلا مزمنل ا، أن يتعلا لل جرحلان من اثنني: األوىل واآلخر ، ففل 
 .فمذوامل (2)[لل زمن]فالصيد ملك   ؛جارح ا

، فال شللي  على اجلارح ؛ففةذاملأو  تقدمت اجلراحة على املزمنةف ن ،  (3)[نظري  ]ث  
 .جبراحته (4)[واجللد] لزمه ما نقص من اللح  ؛وإن أتخريف 

 .فهو ميتة ؛واملري  احللقوم بقطعففة ال ذم ةوالثاني ,وإن كانت األوىل مزمنة
 .ا قطعهبال  ففهذف اثني ا (5)[رماه]ث ، فأزمنه وكذا لو رمى إىل صيد

ا (6)[متلام]وهلل عليله  ، (7)[حالل]فهو   ؛ففله بقطع امللذبح منلهذوإن ،  ي تله جمروحل 
 .وزمن ا في رم لألول ما بني  ي ته مذبوح ا

ف ن كان ، إذا كانت فيه حياة  مسلللللللتقرة (9)[التفاويف ]وإمنا يظهر :  (8)[النووي] ال 
، للذبح ابف لا عنلدي أنله ينقص منله شللللللللللللللي    ؛حبيلث لو مل يلذبح هلللك  (10)[متلأمللا]احليوان 

 . ( 12) (11)فهو ميتة  ؛ومايف صيد  من اجل رحني مع ا فف اذوليس الثاي م  وإن كان األول مزمن ا

 

(. والروضللة 9/134(. واو وع )12/46(. والشللرح الكبري للرافعي )7/122انظر: الوسلليط ) (1)
 (.1/561(. وأسىن املطالل )6/119(. وم ين احملتاج )3/261)
 يف )ط(: )للزمن(. (2)
 يف )ط(: )ينتظر(. (3)
 يف )ط(: )أو اجللد(. (4)
 يف )و(: )زماه(. (5)
 يف )ط(: )عام(. (6)
 يف )و(: )حرام(. (7)
 يف )و(: )اإلمام(. (8)
 .واو وع يف النسختني: )النفار(, واملثبت من الروضة (9)
 .واو وع يف النسختني: )ِل ا به(, واملثبت من الروضة (10)
... وإن كان  (: "262 -3/261 ال يف روضلللللللللللة الطالبني )  النوويف ن اجل لة األخرية؛  أم ا (11)

جرح األول مزمنللا، فللله الصلللللللللللللليللد بلله، وينظر يف الثللاي، فلل ن... وإن ذفم الثللاي ال بقطع احللقوم  
 .(9/135. وانظر: او وع )"واملري ، أو مل يذفم ومايف ابجلرحني، فهو ميتة

 ( وما بعدها.18/144هناية املطلل ) (12)
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األصللللللللللللللحلاب على مسللللللللللللللأللة  مه لة  بنلاه  ؟ وملا القلدر الواجلل من  ي تله على الثلاي
صلليد   لو   أو    بي تهأو   إنسللان على عبد إنسللان  وهي ما إذا جىن،  يف نفسللها مقصللودة
ا  آخر    ه  حأ رأ ث جأ ،  جراحة أرشللللها دينار  ,عشللللرة داننري  تهله  ي  , جراحة أرشللللها دينار أيضلللل 
 :(1)ستة أوجه ؟ففي ا هل على اجلانيني، إىل النفس اتوسر 

وعلى ، فعلى األول مخسلة،  هل على كل واحد  نصلم  ي ته عند جنايته:  اأحده
 .الثاي أربعة ونصم

كل واحد    (2)فعلى، هل على كل واحد  نصلللللللم  ي ته عند اجلناية األوىل:  اواثنيه
هه املزي أبنه هل على كل   منه ا أرش ووج  ،  (4)وأي إسللحاق،  (3)وهو  ول املزي،  مخسللة
, نيتابجلراحوما بقي وهو ثانية تلم  ،  من جنايته  دأ لَّ وأ تلأ   ف نه ن قصلان  ،  وهو دينار؛  جراحته

أبنَّ على كل   نصلللللللللللم  ي ته يوم   -وهو األظهر- إسلللللللللللحاقووجَّهه أبو  ،  فيشلللللللللللرتكاِن فيه
ا؛  اجلناية وكل منه ا مل يضل ن ، دخلأ أرشلها يف بدل النفس ؛ألنَّ اجلناية إذا صلاريف نفسل 

وال يدخل النصلللللللللم اآلخر في ا ، فال يدخل فيه إالَّ نصلللللللللم األرش،  إالَّ نصلللللللللم النفس
 .اآلخرض نه 

ولو ،  (5)[نفسلله]دخلأ األرش يف بدل  ؛فسللر  إىل نفسلله  ل  ج  لو  طعأ يدأ رأ  لك وكذ
على الثلاي  (6)[األول]بلل يضلللللللللللللل نهلا ويرجع  ,مل يلدخلل األرش يف بلدل النفس ؛ه تلله غري  

وإذا رجع األأوَّل عليه بنصلللللم أرش جنايته اسلللللتقرَّ على كل   منه ا ،  بنصلللللم أرش جنايته
 

(. واو وع  12/47رح الكبري ). والشلللللللللللللل (327الشللللللللللللللاملل )و  (.3/377حليلة العل لا  )  انظر: (1)
 .(3/262(. والروضة )9/132)
 أ(./264) (2)
ولو كلان  تنعلا بعلد رميلة األول يطري إن كلان طلائرا أو  (: "8/390 لال املزي يف املختصللللللللللللللر ) (3)

يعلدو إن كلان دابلة ث رملاه الثلاي فلأثبتله كلان للثلاي، ولو رملاه األول بلذه احللال فقتلله ضلللللللللللللل ن  ي تله  
للثاي؛ ألنه صللللللللار له دونه.  ال املزي )رمحه  (: ينب ي أن يكون  ي ته جمروحا اجلرحني األولني يف 
 يلاس  وله، ولو رميلاه معلا فقتاله كان بينه لا نصللللللللللللللفني، ولو رماه األول ورماه الثلاي ومل يدر أبلغ به 

عنه؛ ذكره   لق وي )رمحه  (, وما نقله ا"و غري  تنع جعلناه بينه ا نصلللللفنياألول أن يكون  تنعا أ
 (, وغريمها.3/262(. والنووي يف الروضة )12/47الرافعي يف الشرح الكبري )

والبيلللان   (.12/47( نقلللله عن أي اسللللللللللللللحلللاق املروزي. والشللللللللللللللرح الكبري )1/466املهلللذب ) (4)
 (.8/203(. وكفاية النبيه )3/262(. وروضة الطالبني )4/561)
 يف )و(: )النفس(. (5)
 يف )ط(: )ابألول(. (6)
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بني أنه أيخذه من األأوَّل ومن ،  املالك خمريَّ يف نصللللللم دينار  ؛وعلى هذا التوجيه، مخسللللللة
ا اختلاره, الثلاي  (1)[توافق]وعلى هلذا ، إالَّ الثلاي بله أنلَّه ال ي طلاللل  :وحكى امللاوردي وجهل 

 .إسحاقكالم املزي وأي 
وعلى الثاي ، فعلى األأوَّل أربعة ونصللللللم، وابلثانية دينارين  اولو نقص ابألوىل دينار 

 .(2)]ونصم[ مخسة
وهو دينار ونصلللللللللللللم القي ة ،  على األأوَّل أرش جنايته  (3)[ف ن]أمَّا على رأي املزي 

 ؛ديناران ونصلللللللللللم القي ة  ؛وعلى الثاي أرش جنايته،  وهو ثالثة ونصلللللللللللم  ؛بعد اجلنايتني
 .ثالثة ونصم

 ,]مخسلللللة وهو  ؛فعلى األأوَّل نصلللللم  ي ته يوم جنايته،  إسلللللحاقوأمَّا على رأي أي 
ثالثة   (4)وهو[  ؛وعلى الثاي نصلللللللم  ي ته يوم جنايته  ,نصلللللللم دينار  ؛وعليه ارش جنايته

وهو ؛  جنايتهث َّ يرجع األأوَّل على الثاي بنصلم أرش ،  وهو دينار؛  وأرش جنايته، ونصلم
 .وعلى الثاي مخسة ونصم، فيستقر على األأوَّل أربعة ونصم، دينار

 .انعكس احلك  ؛دينار ا (5)[وابلثانية]ولو نقص ابجلناية األوىل دينارين 
 .خرَّجه للشافعيأو  واختلفوا يف أنَّ املزي  ال هذا مذهب ا له

وهو اختيار ،  الثاي مخسلللللللةوعلى ،  أنَّه هل على األأوَّل مخسلللللللة ونصلللللللم:  والثالث
 .(6)القفال

وال ي عترب إالَّ نصللللللللللللم ،  صللللللللللللم  ي ته يوم جنايتهن   اأنَّه هل على كل منه:  الرابع
بل ه ع ما ،  وال يرجع األأوَّل على الثاي بشلللللللللللي ،  وال يزيد الواجل على القي ة، األرش

وهو عشلللللللللرة على العشلللللللللرة ، (7)[القي ة] ويقسللللللللل ، وهو عشلللللللللرة ونصلللللللللم، لزمه ا تقدير ا
 

 يف )و(: )يتوافق(. (1)
 ما بني املعقوفتني سا ط من )ط(. (2)
 يف )ط(: )فألن(. (3)
 ما بني املعقوفتني سا ط من )ط(. (4)
 يف )و(: )وابلثالثة(. (5)
(. وكفاية النبيه  3/262(. وروضلللللللللللة الطالبني )9/135او وع ). و (12/48الشلللللللللللرح الكبري ) (6)
(8/208.) 
 بني املعقوفتني سا ط من )ط(.ما  (7)
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اعي التفاويف بينه ا، والنصم  ؛وعشرين (2)[ حدإ]يكون  (1)[ف ا]ويبسطها أيض ا ،  فري 
وعلى الثاي ، يوجل على األأوَّل أحد عشلللللللللر جز  ا من أحد وعشلللللللللرين جز  ا من عشلللللللللرة

 .يهااب عشرة أجزا  منها 
أنَّ  :إىل احملققنيونسللللللبه ، (5)(4)وهو اختيار اإلمام  (3)لصللللللاحل التقريل: اخلامسو 

ومل هعل اإلمام   ,األأوَّل مخسلللة ونصلللم (6)[فيلزم]،  الثاي ال يلزمه أكثر من أربعة ونصلللم
ا إالَّ في لا يعرض ، إىل التفويلت (7)[منسللللللللللللللوب ]هو : لكن  لال، الزائلد على األأوَّل أرشللللللللللللللل 

 .(8)االلتزام الثاي
ا : ال الرافعي ي عترب األرش يف حق األأوَّل دون : و ال،  ومنه  مأن هعل الزايدة أرشللل 

 ؛(10)[بعد ذلك ]وهو دينار ونصللللللللللللللم القي ة   ؛ما نقصأ جبنايته (9)[عليه]فيجل ، الثاي
 ضلللللللللللللليلة ملا : وللكأ أنه تقول:  لال. وال ي عترب األرش يف حق الثلاي، وهو أربعلة ونصللللللللللللللم

دينار صلللللللفه فيجل نصلللللللم نبل  ،  يف الوجوه أالَّ ي عترب األرش بت امه يف حقه  (11)[تكرر]
 .وفيه بعد  . انتهى. (14)(13)(يوم جنايته (12)[ ي ة]ومخسة ) ،من األرش

 

 يف )و(: )فا(. (1)
 يف )ط(: )أحد(. (2)
 (.18/137هناية املطلل ) (3)
 (.18/137هناية املطلل ) (4)
 ب(./264) (5)
 يف )و(: )ويلزم(. (6)
 يف )و(: )منسل(. (7)
( يف اجل لة األخرية: )وكأن األول منتسل إىل القتل والتفويِت 18/138 ال يف هناية املطلل )  (8)

 إال يف املقدار الذي يفرض اللتزامه الثاي(.
 ما بني املعقوفتني سا ط من )و(. (9)
 يف )ط(: )بذلك(. (10)
 واملثبت من الشرح الكبري. يف النسختني: )ذ كر(, (11)
 يف )و( كل ة غري واضحة. (12)
 مل أجده يف الشرح الكبري. القوسنيما بني   (13)
 .(12/49الشرح الكبري ) (14)
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أنَّه ه  ع بني   :(3)والروايي (2)وهو األصح عند العرا يني  ,(1)انري خالبن : السادسو 
فيكون على ، وهو عشلرة،  فواتهما  في قسل  على هذا العدد، فتكون تسلعة عشلر،  القي تني

، تسلللعة؛  وعلى الثاي اب يها، عشلللرة (4)[هي]  ؛تسلللعة عشلللر جز  ااألأوَّل عشلللرة أجزا  من 
 .وهو أ رب من غريه

وإذا مل ، الوا علة يف الوجوه األخر احمللاذر وأ لل من، وهو أ رب :  لال ابن الصللللللللللللللالح
فاال تصلللللللللار  ؛الختصلللللللللاص الوا عة يا يقطعها عنها ؛يكن بد من خمالفة النظائر والقواعد

 .(5)على األ ل متعني
، وأرش كل جناية دينار،  ناة ثالثةوخرج األصلللللللللللحاب على األوجه ما لو كانت اجل  

؛ أرش جنايته  ؛منه  على طريقة املزي (6)[كالًّ ]يلزم : فعلى الوجه الثاي، والقي ة عشللللللللللرة
طريقلة  (7)[علىو ] ,صللللللللللللللري ثالثلة وثللثت،  وهو دينلاران  ؛دينلار وثللث القي لة بعلد اجلنلااييف 

فيكون على األأوَّل ثلث ،  كلِ  واحد  منه   (8)[عن]يسللللللللللللللقط ثلث األرش  إسللللللللللللللحاقأي 
، فيجت ع عليله أربعلة، ثلثلا دينلار  ؛وهو ثالثلة وثللث وثلثلا أرش جنلايتله  ؛القي لة يوم جنلايتله

فيجت ع عليله ، ثلثلا دينلار ؛وهي ثالثلة وثلثلا األرش ثللث القي لة يوم جنلايتله: وعلى الثلاي
 ؛وثللث األرش، وثللث  وهو دينلاران،  ثللث القي لة يوم جنلايتله:  وعلى الثلاللث,  وثلثلانثالثلة  

 .فيجت ع عليه ثالثة، ثلثا دينار
فقللد وصللللللللللللللللل إىل حقلله وال ، ث َّ إنه أخللذأ املللالللك من كللل واحللد منه  ثالثللة وثلثللا

]تلأرأاجأع [
 وعلى، رجع األأوَّل على الثللللاي بثلللللث دينللللار ؛وإنه أخللللذ من األأوَّل أربعللللة، (9)

 

 (.3/263(. والروضة )9/136او وع ). و (4/138حبر املذهل ) (1)
 (.3/263(. والروضة )9/136او وع ) (2)
وهذا الوجه "ا القول وذكر  بله ثالثة أ وال:  ( بعد أن سلللللللاق هذ 4/138 ال يف حبر املذهل ) (3)

 ."وجوه الثالثة يف اجلواب والتعليلخمالم حك  ال
 يف )و(: )وهي(. (4)
 (.4/194شرح مشكل الوسيط ) (5)
 يف )و(: )كل(. (6)
 يف )ط(: )على(. (7)
 يف )و(: )على(. (8)
( بللللدون تنقيط, واملثبللللت من الشللللللللللللللرح الكبري للرافعي  ىراجعيف )و(: )يراجع(, ويف )ط(: ) (9)
 .بتشكيله (12/50)
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 .ثالثة وثلث فيستقر على كل منه  ,الثالث بثلث
يسللللللللللللللتوون و ، رجع على الثلاللث بثللث ؛(2)[وثلثني]ثالثلة  (1)[الثلاي]وإنه أخلذأ من 

 .افي ا غرمو 
وثلثلان ، هي ثللث القي لة ثالثلة وثللث منهلا ؛على األأوَّل أربعلة: وعلى الوجله الثلاللث

، ثالثللة هي ثلللث القي للة يوم جنللايتلله منهللا ؛(3)ثالثللة وثلثللان وعلى الثللاي، ثلثللا األرشمهللا 
هي ثلللث القي للة يوم  دينللاران وثلللث منهللا ؛ثالثللة وعلى الثللالللث، وثلثللان مهللا ثلثللا األرش

 .وثلثان واملبلغ عشرة، مها ثلث األرش وثلثا دينار، جنايته
 .وثلثنيت وزع العشرة على عشرة : وعلى الوجه الرابع

 وعلى الثلاللث، ثالثلة وعلى الثلاي، على األأوَّل أربعلة وثللث: وعلى الوجله اخللامس
 .وثلثان ديناران

سللللللللبعة : اجل لة,  وثانية وتسللللللللعة وهي عشللللللللرة؛  ع القي جت:  وعلى الوجه السللللللللادس
 اجلنايتني من مالك العبد  (4)[إحد ]لكنه ،  املسلألة حباهلا  ت قسل  العشلرة عليها ,وعشلرون

ر    ؟أهي األوىل أم الثلانيلة،  نظر يف جراحلة امللاللك الصلللللللللللللليلد يأو   ,ج على األوجله املتقلدملةوخي 
 .ل حصة األجنيبجتو ، فيسقط حصة املالك 

 املتقدم يف اجلنايتني على العبد مله (6)[يف]أنَّ اخلالف   (5)وعن القاضلي أي حامد
 ,والصليد امل لو   فليس العبد  فيها كالبهي ة  ؛ف نه كان، كن للجناية أرش م قدَّريما إذا مل 

ث َّ  ,فنقصلللت اجلناية عشلللرة حىت لو جىن على عبِد غريه جناية هلا أرش م قدَّر و ي ته مائة
فعلى األأوَّل مخسة   ؛ومايف العبد منها،  فنقصت عشرة أيض ا،  جىن آخر جناية ال أرش هلا

 

 يف )ط(: )الثالثة(. (1)
 يف )و(: )وثالثني(. (2)
 أ(./265) (3)
 يف )ط(: )أحد(. (4)
ومن  ,أمحد بن بشللللللللللللر بن عامر العامري املروروذي, من أصللللللللللللحاب أ  إسللللللللللللحاق أبو حامد, (5)

تويف سللللللللنة اثنتني وسللللللللتني  , له كتاب اجلامع, أبو إسللللللللحاق املهراىن وأبو الفياض البصللللللللر  :تالمذته
 (.13 -3/12طبقايف الشافعية الكرب  للسبكي )انظر:  وثالثائة. 

 ما بني املعقوفتني سا ط من )و(. (6)
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 .(1)وَّليدفع منها مخسة إىل األأ ، وعلى الثاي مخسون، ومخسون
وهو اختيلار  ,إسللللللللللللللحلاقإىل أي  (3)[هنلانسللللللللللللللب]اللذي  (2)(هو) هلذا:  لال الرافعي

ا:   ال  .القاضي لزمأ األأوَّل نصم   ؛والقي ة والنقصان ك ا صورانه  ,ولو  طعأ كل منه ا يد 
ولزمأ الثاي ، مخسلللللون  ووه،  ونصلللللم  ي ته يوم جنايته، وهو مخسلللللة وعشلللللرون ,أرش اليد

فاجل لة مائة ،  وهو أربعون  ,ونصم القي ة يوم جنايته،  مخسة وعشرون  ؛نصم أرش اليد
ألنَّ اجلنااييف اليت هلا أرش ؛  للسيد ال يصرف إىل األأوَّل منها شي   هامجيع  ,(4)[وأربعون]

 .(7)ك ا لو  طعأ يديه و تله آخر،  (6)ي ة العبد[ ]واجبها على  (5)[يزيد]ر هوز أنه مقد
هلذا في لا إذا : و لال، املسللللللللللللللأللِة ملا علدا الوجله الثلاللث واخللامسوامللاوردي حكى يف 
أنَّه يصللللللللللللللري بتقدير : أحدمها  ,ف نه كان هلا أرش م قدَّر فوجهان، كان للجناية أرش م قدَّر

كللانللت الللديللة عليه للا   ؛ومللايف منه للا (8)[ان]جنللايتلل عليلله  ىنواحلر إذا ج  ، كللاحلر  أطرافلله
:  لال،  يصللللللللللللللري مع التقلدير كلالبهي لة (9)[أنلَّه]: والثلاي .ولو تفلاوتلت اجلنلااييف  ابلسللللللللللللللوا 

وللبهي ة يف اعتبار   ,فقد صللللار العبد  مشللللارك ا للحر يف التقدير  ؛وإذا بطال،  وكالمها ابطل  
طرف العبللد أكثر األمرين من وهو أنَّ املعترب يف ، (10)[لللثاث]وخيللالفه للا يف أمر  ، القي للة
قدَّر مجيع القي ةوما نقص من  ي ته ما مل  راملقد

 
 (11)وجلأ   ؛ف نه اسلتوعبها،  يسلتوعل امل

ألنَّ الشللللللركة مع السللللللراية متنع  من وجوب مجيعها على ؛  وهو ما نقصأ من القي ة  ؛ا أ لُّه
 .انتهى. (12)في ع ل على موجل هذا التعليل من الوجوه اخل سة، أحدمها

 

 (.3/263وروضة الطالبني ) .(9/136واو وع ) (.12/51بري )الشرح الك (1)
 زايدة من الشرح الكبري. القوسنيما بني   (2)
 يف )ط(: )نسبه(, ويف الشرح الكبري: )نسباه(. (3)
 يف )و(: )وأربعني(. (4)
 ( بدون تنقيط, واملثبت من الشرح الكبري. رى يف )ط(: )يرتد(, ويف )و(: ) (5)
 يف النسختني: )بدل النفس(, واملثبت من الشرح الكبري. (6)
 (.12/51الشرح الكبري ) (7)
 يف النسختني: )جنايتني(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (8)
 ما بني املعقوفتني سا ط من )و(. (9)
(10) .)  يف )و(: )اثن 
 ب(./265) (11)
 (.39 -15/38احلاوي ) (12)
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كل منه ا ما يعادل   عأ طأ  أ    نه ف،  (1)[مائة مثال  ]أرادأ بذلك أنَّ العبد إذا كانت  ي ته  
؛ وإنه  طع كلل منه لا ملا ينقص عنهلا، ك لا تقلدَّم  (2)[فلاألمر  ] ؛كلاليلدين والرجلني؛  القي لة

فاألمر  ؛أكثرأو  احلاصللللللللل بذلك  در نصللللللللم القي ة  (3)[النقص]ف نه كان ،  كيد ورجل
 فعلى الوجه األأوَّل؛ كل منه ا عشلرة يف مثالنا  ع  طه ك ا لو نقص  أ   ؛كان أ لوإنه  ، كذلك 

 .ال خيتلم احلك 
، مأخذ املزي على األأوَّل نصلللللللللم  ي ة الطرف يوم جنايته  على هل:  وعلى الثاي

وهو اثنان وعشلللرون ،  وعلى الثاي نصلللم  ي ة الطرف يوم جنايته، وهو مخسلللة وعشلللرون
 فيأك للل على األأوَّل مخسللللللللللللللللة، في قسلللللللللللللل  بينه للا، يسللللللللللللللللاوي ثللاننيوالبللا ي ، ونصللللللللللللللم

على  :وعلى مأخذ اي اسلللللللحاق ,وعلى الثاي اثنان وسلللللللتون ونصلللللللم  ,(4)]وسلللللللبعون[]
 (6)[كل واحد]يل ؤأدِ ي ، ونصللللم  وعلى الثاي سللللبعة وسللللتون  ,وسللللبعون (5)األول مخسللللة[

 ,فاسللتقرَّ على األأوَّل سللبعون، ألهنا دخلت في ا ضلل ناه له؛  إىل األأوَّل مخسللة  (7)[منه ا]
 .وعلى الثاي مخسة وستون ونصم

 .سبعون على األأوَّلالستقر اخل سة و ت :وعلى الوجه الثالث
 .ال خيتلم احلك  :وعلى اب ي األوجه

 .عليها مسألة الصيد هذا بيان  املسألة اليت بين
وملايف من ، فِ فلةذفل ذا جرحله الثلاي جراحلة غري مل  ، إىل مسلللللللللللللللأللة الصلللللللللللللليلد نلارجع

 :ففيه ثالثة طرق   ؛(8)[تنياجلراح]
هو ظلاهر  : و لال امللاوردي، أنلَّه كلالسلللللللللللللليلد واألجنيب يف اجلنلايلة على العبلد: أحلدهلا

 

 يف )و(: )مثال  مائة(. (1)
(2) .)  يف )ط(: )كاألمر 
 يف )ط(: )البعص(. (3)
 يف النسخة: )وعشرون(. (4)
 ما بني املعقوفتني سا ط من )ط(. (5)
 ما بني املعقوفتني سا ط من )و(. (6)
 يف )و(: )منها(. (7)
 يف )ط(: )اجلراحة(. (8)
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وهي  في ا على اجلارح الثاي ، فيسللللقط ما خيص اجلارح األأوَّل  (1)و ول اجل هور املذهل
 .املتقدمة يف كيفية التوزيعاألوجه 

 .أنَّه هل اجل يع على الثاي: والثاي
 بل أنه يت كن أو  ،ف نه مايف  بل أنه يدركه األأوَّل، أنَّه ي نظر  :(2)األصللللللللللح والثالث

 هث َّ جرحها غري   نفسللللللللله  فالف ما لو جرح شلللللللللاةِ ، لزمأ الثاي ك ال  ي ته مزمن ا ؛من ذحبه
رَّم؛ االثلاي إالَّ نصللللللللللللللم  ي تهل ف لاتلت فل نله ال هلل على  ، ألنَّ كالًّ من الفعلني هنلا  م 

 ,فوجهان ؛وإنه أدركه ومتكَّن من ذحبه فل  يذحبه حىت مايف . لفسلللللللللاد ب ا مع ااوحصللللللللللأ 
يضل ن زايدة على   :وأصلحه ا  .جراحته أنَّه ال هل على الثاي سلو  أرش:  (3)[أحدمها]

 .(4)وال يكون تركه الذبح مسقط ا للض ان، األرش
 .ت كَّن من ذحبهيو  و بل أنه يقدرأ عليه وال فرقأ بني أنه يويف الصيد يف يده

ا:  أحدمها  ,ه وجهاننويف القدر الذي يضللللللللللللل   .يضللللللللللللل ن ك ال  ي ته مزمن ا أيضللللللللللللل 
ا  بل هو ك ا لو جرح  ,ضلللللل ن ك ال  ي تهأنَّه ال ي:  ا وأصللللللحه ومايف  جرحه سلللللليده عبد 
ف لا  ؛كيفيلة التوزيع على اجلرحني  (7)[يف] األوجله السللللللللللللللتلة (6)ي جتفعلى هلذا  ,(5)منه لا

يلزمه ك ال : وما خيص اجلرح الثاي هل على جارحه إنه  لنا،  األأوَّل يسقط  خيص اجلرح
على أحلد الوجهني يف أو  أملَّا يف احللاللة األوىل ؛يلزمله ك لال  ي تله مزمنل ا: فل نه  لنلا،   ي تله
إنه كان الصلللللللللللليد  غري مزمن  : األصللللللللللللحاب أنه ي قال  اطالق  (8)[ف قتضللللللللللللى]  ؛احلالةهذه 

 .أنَّه يلزم الثاي تسعة ؛وتسعة مزمن ا ,يساوي عشرة

 

 (.15/33احلاوي ) (1)
االصللللللللح ما ذكره صللللللللاحل التقريل, وإن متكن من ذحبه "(: 9/137 ال النووي يف او وع ) (2)

 ."فذحبه لزم الثاي ارش جراحته ان نقص با...
 ما بني املعقوفتني سا ط من )و(. (3)
 (.9/137وهو املعت د. انظر: او وع ) (4)
 (.9/137وهو املعت د. انظر: او وع ) (5)
 أ(./266) (6)
 يف )و(: )ويف(. (7)
 يف )ط( كل ة غري واضحة. (8)
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هوق  طع ا، ز األأوَّل يل ؤأث ِر يف ال (2)[عل  فِ ]فقال:  صلللللللللللاحل التقريل  (1)[ر واسلللللللللللتد]
ي تسعة، في قال: إذا كان غري مزمن  يساوي عشرة، ومزمن ا يساو  ,ي عترب (3)[ال]  فينب ي أنه 

والدره  اآلخر يل ؤأث ِر يف فواته فعالمها مجيع ا في وزع   ,انية الث هلزمت  ؛ومذبوح ا يسلللللاوي ثانية
 .(5)، وهل نصفه مع الث انية(4)في هدر نصفه ؛عليه ا

 .(7)التقريلما ذكره صاحل  (6)]واألوضح[، وفيه نظر  :  ال اإلمام
أبنه كان  ؛ف نه تسللللاواي يف سللللبل املِلك ، إذا أصللللاب اجلرحان مع ا  :(8)احلالةِالثانية

اذكلل منه لا مل   اذوكلان جم وعه لا مل  اانفردأو  ,مزمنل اأو  ففل  كلان أحلدمهلا أو   ،مزمنل اأو  ففل 
أو  (9)[رالكرب والصللللللللللل ]تسلللللللللللاو  اجلرحان يف   سلللللللللللوا   ,كان بينه ا  ؛فف ا واآلخر مزمن اذم

 .(10)أصابه أحدمها دون اآلخرأو  ،غريهأو  املذبح وسوا   أصااب، تفاوات
وال ضل ان , فالصليد لصلاحل األأوَّل  ؛مزمن ا دون اآلخرأو   فف اذوإنه كان أحدمها م

 .على صاحل الثاي

 

(1) .)  يف )ط(: )واستدلَّ
 يف )و(: )فعلى(. (2)
 ما بني املعقوفتني سا ط من )ط(. (3)
 أي: الدره . (4)
اسللللللللتدر  صللللللللاحل التقريل د يقة مل يقصللللللللر يف التنبه هلا  (: "18/143 ال يف هناية املطلل ) (5)

الثاي، وذلك أنه  ال بعد حكاية  ول األصللحاب: الفسللاد وإن  والتفريع على أن الفسللاد مال على 
كان مضلللافا إىل الثاي يوجل  ول األصلللحاب: إن الصللليد لو كان يسلللاوي غري مزمن عشلللرة، وكان  
يساوي مزمنا تسعة، فالتسعة جتل على الرامي الثاي؛ ف نه املفسد. وهذا فيه مستدر ؛ من جهة أان 

يف حسللاب اإلفسللاد، فيجل أن نسللتع له يف تقدير الذبح؛ ف ان ال  وإن كنا ال نسللتع ل اجلرح األول
ننكر أثره يف حصللول املويف، والصلليد املزمن لو مل يت، كان يسللاوي تسللعة، ولو مايف ابجلرح األول 
ذكيلا حالال، فريلا كلان يسلللللللللللللللاوي ثلانيلة، فيجلل أن نقول: أملا الث لانيلة، فعلى الثلاي، وأملا اللدره  

ير الذبح وبني الثاي، فيجل أن يهدر نصلللللللم دره  ملا يقتضللللللليه الذبح من اآلخر، فبني األول بتقد 
 ." ة، فيجل على الثاي ثانية ونصمحط القي

 يف النسختني: )واألصح(, واملثبت من هناية املطلل. (6)
 (.18/143هناية املطلل ) (7)
 االزدحام على الصيد. من حااليف (8)
 يف النسختني: )الكبري والص ري(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (9)
 (.9/137انظر: او وع ) (10)
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فالصلللللللللللللليلد    ؛(1)[بعينله]ال أو   ،أبحدمها بعينلهأو    وإنه احت  لل أنه يكون اإلزمان ب لا
 .وينب ي أنه يستحلَّ أحدمها من اآلخر، الظاهربينه ا يف 

هل له أثر يف  يف أنَّ اآلخر  (2)[وشللللككنا] ،مزمنأو   فمذوإنه عل نا أنَّ أحدمها م
وألزم عليه ما لو جرح إنسلللللللللان  إنسلللللللللاان    ,(3)هو بينه ا:  ال القفال ؟اإلزمان وأفيم  ذالت

:  لال اإلملام.  القصللللللللللللللاص عليه لاهلل : فقلال، ففلةذوآخر جراحلة غري مل ، ففلةذجراحلة مل 
خيتص يأن  (6)[الصلللليد]نصللللم أن  و ،  (5)(4)صللللاص ابألولوالوجه ختصلللليص الق،  وهو بعيد

ا من نف نه أيسللللل ، يتبنيَّ احلالأو  وي و م النصلللللم البا ي إىل أنه يصلللللطلحا، فم  ذه مح  ره ج  
 .(7)ال زايواتبعه  .فيحصل لألول ثالثة أرابعه، جعال النصم بينه ا نصفني ؛البيان

 .يقين ا (8)[فمذل ل]وحكى بعضه  وجه ا أنَّ اجل يع 
اذمزمنلل ا واآلخر ملل  أنه يعل أ تعللا للل اجلرحني ووجللدان أحللدمهللا :احلاالاةِالثاالثاة ومل  ففلل 
فقال  ف نه اختلفا، فالصليد حالل  ؛فم أصلاب املذبحذف نه كان امل،  يعرف السلابق منه ا

ف نه حلفا ،  فلكل   منه ا حتليم  اآلخر  ؛"فالصيد  ي  وأزمنت  أان جرحته أوال   ":  كل  منه ا
أحلدمهلا دون  (10)[حلم]وإنه ، منه لا على اآلخر (9)فلالصلللللللللللللليلد  هل لا وال شللللللللللللللي  لواحلد  

 .(11)وعلى الناكل أرش ما نقص ابلذبح، فهو للحالم ؛اآلخر
أنَّ فيه  ولني : والثاي  .القطع حبله:  أصللللللللللحه ا ,وإنه أصللللللللللاب غري املذبح فطريقان

 

 يف )و(: )يعينه(. (1)
 يف )ط(: )أو شككنا(. (2)
(. وروضللللللللللللة الطالبني  9/138(. واو وع )12/54(. والشللللللللللللرح الكبري )7/125الوسلللللللللللليط ) (3)
(3/265.) 
 أي: املذفم. (4)
 (.18/145هناية املطلل ) (5)
 يف )ط(: )العبد(. (6)
 .(9/138. وانظر: او وع )(7/125الوسيط ) (7)
 يف )ط(: )املذفم(. (8)
 ب(./266) (9)
 يف )ط(: )اختلم(. (10)
 (.9/139انظر: او وع ) (11)
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 .(1)كالقولني املتقدمني يف مسألة اإليا 
فعليلك   أفسلللللللللللللللدتله جبراحتلك  (3)[وأنلتأ ] أوال   (2)[أزمنتله]أان ": ولو  لال كلل منه لا

لزمأ النلاكلل  ي تله  ؛فل نه حلم أحلدمهلا دون اآلخر، فلكلل   منه لا حتليم  اآلخر ؛"القي لة
 .مزمن ا

فعليلك ، ه أنلتأ بِنأبللك جبراحيت وأفسلللللللللللللللدتل   (4)[هأزمنتل  ]": ولو  لال اللذي جرحله أوال  
أو  فللأزمنتلله ,ه أانوكللان على امتنللاعلله إىل أنه زمنتلل   ,مل تزمنلله أنللتأ ": و للال الثللاي, "القي للة

عل نللا أنللَّه ال يبقى االمتنللاع معهللا  (5)[فلل نه ]، فلل نه اتفقللا على غري جراحللة األوىل ؛"ففتللهذ
دِ ق األأوَّل ب ري يني  ؛نع بعدوهتل ما يجه ورِ ،  لكسللللر جناح الطائر دِ ق الثاي، صلللل  , وإال صلللل 

حلم األأوَّل واسللللللللللتحق  ؛وإنه نكلأ ، وال أرش على األأوَّل، (6)[فالصلللللللللليد له] ؛ف نه حلم
 .ميتة بقوله (8)[ألنه]؛ الصيد (7)[حيل]وال ،  ي ته جمروح ا ابجلراحة األوىل

 .(9)فيه وجهان؟ وهل لآلخر أكله
 .حل الصيد ؛ففة متقدمة على اليت لو انفرديف ألزمنتذولو عل نا أنَّ اجلراحة امل

، فلل نه حلفللا فهو بينه للا ، فلكللل   حتليم اآلخر ؛فمذفلل نه ادَّعأى كللل منه للا أنللَّه امللل 
 .(10)وعلى اآلخر ض ان ما نقص إنه حصل نقص, أحدمها خاصة فهو له وإنه حلم
ِ:فرِع

دِر أبلغأ به ومل ي   لو رماه األأوَّل والثاي ووجدانه ميت ا:  (رضللي   عنه) ال الشللافعي 
 

ا فقدَّ ", حيث  ال: (496)  يف ص  )رمحه  ( الق ويهي املسلللللألة اليت ذكرها  (1) ه لو رمى صللللليد 
 للللال  "( بعللللد أن ذكرهللللا: 9/118او وع ) ,  للللال النووي يف"متسلللللللللللللللللاويتني أو متفللللاوتتني طعتني 

 ."تس ى هذه املسألة: مسألة اإليا أصحابنا: و 
 يف )ط(: )أرميته(. (2)
 يف )ط( كل ة غري واضحة. (3)
 يف )و(: )أدميته(. (4)
 يف )و(: )أبن(. (5)
 يف )و(: )فالصيد ال( ث بياض يسع حرفني تقريبا. (6)
 يف )ط(: )حيصل(. (7)
 يف )و(: )انه(. (8)
 (.9/139انظر: او وع ) (9)
 (.9/139انظر: او وع ) (10)
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 .(1)وكان بينه ا نصفني، حل ؛غري  تنعأو  األأوَّل أنه يكون  تنع ا
ض عليه أبنه ينب ي أنه حيرم هذا الصللللللللللليد ينب ي أالَّ  ؛(3)[هل  حِ ]  (2)[بتقدير]و  ,واعرت 

ن أثبتلله منه للا ,يكون بينه للا
أ
تر  : أحللدهللا ,واختلفوا يف اجلواب على ثالثللة أوجلله، بللل مل
على ملا إذا عقره  ؛أنلَّه حيلل أكلله :ل  وللهومحلأه ، وتسلللللللللللللللي  االعرتاض، الكالم على ظلاهره

ث َّ ،  أثبتاه ومل يصللللللللللللر يف حك  امل تنعأو   ،ث َّ أصللللللللللللاب الثاي املذبح فذحبه  ,أحدمها فأثبته
اه فيحلللذ أدركلله أحللدمهللا فلل  وال يعل   أراد إذا كللانللت يللدمهللا عليلله ؛إنللَّه بينه للا: و وللله, كللَّ

على  اف نه اتفق, فال حيل راحتنيجلاب  فأمَّا إذا وجداه ميت ا،  في قسل  بينه ا،  منه ا مسلتحقه
ك لللا   ,منه لللا لآلخر كلللل    مأ لأ حأ  ؛وإنه اختلفلللا، كلللان عليللله القي لللة  ؛أنَّ الثلللاي هو القلللاتلللل

 .(4)مرَّ 
 ؛ك أن مللايف عن ابنني  ,ألحللدمهللا نوإنه كللان يف البللاط الشللللللللللللللي  الثننيو للد جنعللل 

 .(6)ادَّعأى كل  منه ا أنه مايف على ِدينه، ونصراي (5)[مسل   ]
ا: والوجه الثاي ومحله على أنَّ مراده صلللللللللللللليد  تنع برجله ،  تر  ظاهر كالمه أيضلللللللللللللل 

 (7)[فيه]، فكسللللللرهواآلخر جناحه  ، جله فكسللللللرهافأصللللللاب أحدمها رِ ، كاحلجل  ؛وجبناحه
 ؛بينه للا  (9)[إنلله] :فلل نه  لنللا, (8)أنلله للثللاي: وأصللللللللللللللحه للا .أنلله بينه للا: أحللدمهللا ,وجهللان

 . ( 10) فيكون بينه ا  ,عل  الثاي وهو بيدمهافل  ي    أنه للثاي:  وإنه  لنا،  فاملسألة مفروضة فيه
األوَّل أم ومل يللدِر هللل أثبتلله  فلل ذا رميللاه ومللايف ، إجرا  النص على ظللاهره: والثللالللث

: (11)[و يل]  ,فيكون مشلرتك ا بينه ا،  عقره الثايإىل أنه   ,صلل  بقاؤه على امتناعهفاأل؟ ال
 

 (.2/236األم للشافعي ) (1)
 (.بتقدير(: )طيف ) (2)
 يف )و(: )حلقه(. (3)
 (.9/139انظر: او وع ) (4)
 يف )ط(: )مسل ني(. (5)
 (.9/139انظر: او وع ) (6)
 يف )و(: )وفيه(. (7)
 أ(./267) (8)
 ما بني املعقوفتني سا ط من )ط(. (9)
 (.140 -9/139انظر: او وع ) (10)
 يف )و(: )و د(. (11)
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 .(2)للثاي (1)[يكون]
، حلَّ  ؛(3)]الرميني[إنه تقارب ما بني : اثلثها  ,أربعة أوجه ل  وحكى املاوردي يف احلِ 

، حل ؛يثبت الصلللللللللللللليد مثلها غالب ا  (4)[ال]إنه كانت الرمية األوىل :  ورابعها  .وإنه طال فال
 .(6)اعتبار ا ابل الل (5)[فال,] وإنه كان يثبته غالب ا
وهذا ي فرض ، اجلرحان وحيصللللللللللللل اإلزمان ب ا مع ا  (8)[ي رتل]أنه   :(7)احلالةِالرابعة

أنه يكون : والثللاي .أنه يكون كللل  منه للا حبيللث لو انفرد مل يزمن: أحللدمهللا ,على وجهني
, كللالقأطللأا  ؛و في للا يتنع بطريانلله وعللدوهواآلخر أزمن ينع العللده  ,أحللدمهللا أزمن ينع الطريان

 .(10)وال زاي (9)وصللللللللللللللحَّحلله  اإلمللام، أنلله هل للا: أحللدمهللا ,ففي مأن للله الصلللللللللللللليللد وجهللان
حتته في ا إذا كانت   (12)وبنامها بعضللللله  على اخلالف املتقدم  ,(11)أنه للثاي  :وأصلللللحه ا
ال أو   هل يندفع نكاحه ا مجيع ا،  ث َّ األخر   امرأة  إحدامها (13)[فأرضللللللللللعت]  صلللللللللل رياتن

وإالَّ ، (14)[االثنني]فلالصلللللللللللللليلد بني هلذين   ؛ينلدفع  نكلاحه لا: إن  لنلا  ؟ينلدفع نكلاح الثلانيلة
 .فهو للثاي

فل نَّ الصللللللللللللللحيح عنلد اجل هور ، وهلذا البنلا  يقتضللللللللللللللي االختالف يف التصللللللللللللللحيح

 

 يف )ط( كل ة مط وسة. (1)
 (.9/140انظر: او وع ) (2)
 ., وهو  ريليف )و(: )الزمنني( (3)
 يف )و(: )مل(. (4)
 ما بني املعقوفتني سا ط من )ط(. (5)
 (.15/47احلاوي ) (6)
 .االزدحام على الصيد  من حااليف (7)
 يف )و(: )يرتتل(. (8)
 (.18/147هناية املطلل ) (9)
 (.7/125الوسيط ) (10)
 (.9/140وهو املعت د. انظر: او وع ) (11)
 /ب(, من نسخة املتحم )ط(.90) اولد التاسع, لوحة (12)
 يف )و(: )وأرضعت(. (13)
 ما بني املعقوفتني سا ط من )و(. (14)
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، التحرمي إىل القدمي (3)[املاوردي]ونسلللللل ،  (2)عدمه  وعند الشلللللي  أي حامد،  (1)[حتريه]
  .(4)واحِلل إىل اجلديد

ومنعه الطعام والشللللللللللللراب حىت مايف من    (5)[جوعاان]سأ  بأ ما لو حأ :  ونظري اخلالف
 . والنفيه ؟ مجيعهاأو  هل يلزمه  سط جوعه من الدية، اجلوعني

ال   يف وكذا لو وضعأ   .ف ر ت به السفينة املشحونة ِعده
البينونلة الكرب  على  (6)[رتللت  ]هلل ، وكلذا لو طلَّق زوجتله ثالث طلقلايف م تفرِ  لايف 

 ؟ (7)ة[الثالث]على أو  الكل
على الكلل حىت يثبلت أو  على أدا  النج  األخري (8)[يرتتلل]وكلذا عتق املكلاتلل 

 ؟برجل وامرأتني
 سلوا   تقدَّم، كاسلر اجلناح فقطلأنَّه  ؛  املاوردي يف الصلورة الثانية وجه ا اثلث اوحكى 

واآلخر   فقطع أحلدمهلا جنلاحله معل ا اتفريعل ا على أحلد الوجهني في لا إذا أزمنهل ،  (9)أتخرأو 
 .يكون لكاسر اجلناح هأن ؛رجله

فال شللللللللللللللي  على  ؛انفردأو  ح الثللاي مزمنلل ا،ره كللان ج  أو   ,(10)فلل ن  لنللا: إنلله للثللاي
فهو   ؛ف نه أصلللاب املذبح ,الثاي، فجرحه جراحة أخر   (11)[إزمان]األوَّل، فلو عاد بعد 

فم ذ نه إوعليله  ,حأر مأ  ؛حالل، وعليله للثلاي ملا انتقص من  ي تله بلذحبله، وإنه مل يصللللللللللللللبله
 

 يف )و(: )حيرمه ا(. (1)
 .(9/592الشرح الكبري ) (2)
 يف )ط(: )الروايي(. (3)
 (.387 -11/386احلاوي ) (4)
, ولعل الصللللللللللحيح األخري, بدون تنقيط يف احلرف  بل  (ىامجيعا يف )و(: )جيعاان(, ويف )ط(: ) (5)

  يقولون: جيعان،"(: 568التصلللحيم وحترير التحريم( )ما أثبتناه, حيث  ال صلللاحل )تصلللحيح 
 ."ابليا , والصواب: جوعان، ابلواو

 يف )ط(: )ترتتل(. (6)
 يف النسختني: )الثالث(, ولعل الصحيح ما أثبتناه. (7)
 يف )و(: )ترتل(. (8)
 (.15/44احلاوي ) (9)
ره للحالة الرابعة. "وأصحه ا: أنه للثاي"هذا راجع لقوله آنفا:  (10)  يف ذِكه
 يف )و(: )مايف(. (11)
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 اجلواهر البحرية

ا  ومل يت كن الثلاي من  فمذوكلذا إنه مل يل وجبراحلة الثلاي،  األوىل (1)[جبراحتله] ي تله جمروحل 
إالَّ  (2)ليس عليه:  فعلى أحد الوجهني،  عاد اخلالف السللللللللابق  ؛ذبحوإنه متكن ومل يأ ,  ذحبه
 ,ال يقتصر الض ان عليه  :وعلى أصحه ا  .املالك  (4)[صريقتل]  ؛الثانية  (3)[ةجراح]أرش 

 :(5)فثالث طرق ؛وعلى هذا
 .وبه اجلراحتان األولتان جتل  ي ته احدها:
رَّج على اخلالف املتقللدم يف اببلهز ل أنَّ ملا ي: والثللاي ا  مله خي  ا مرتلد  في للا إذا جرح عبللد 

 ,وفي ا يلزمه أوجه  ,ومايف منه ا،  ث َّ عاد األوَّل وجرحه أخر ،  ث َّ جرحه سلللليده، فأسللللل 
 .نصفها: والثالث ربعها: والثاي .توزيع ا على اجلراحايف  ,ثلث القي ة: أحدها

 .ي يف كيفية التوزيع األوجه الستة املتقدمة يف احلالة األوىلأتأنه : الثالثوالطريق 
 .(6)ال ابتدا  الرمي ,واعل  أنَّ االعتبار يف املعية والرتتيل يف املسألة ابإلصابة

 

 يف )و(: )جبراحة(. (1)
 ب(./267) (2)
 يف )ط(: )جراحته(. (3)
 يف )ط(: )ليقتصر(. (4)
 (.9/140انظر: او وع ) (5)
 (.9/141انظر: او وع ) (6)
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 اجلواهر البحرية

ِ:فروِع
ففيه  ؛وآخر بينة  على أنه اصلللللللللللطاده،  بينة  على أنه اصلللللللللللطاد هذا الصللللللللللليد لو أ امأ 

 .(2)ويرجع إىل  ول ذي اليد، سقوطه ا: أصحه ا، (1)[البينتني]القوالن يف تعارض 
ال عل  ي ": اليد وفقال ذ، "أان اصلللللطدته":  فقال آخر، ل صللللليد  ج  يف يد رأ   :الثاي

 .(3)ي سلِ  ه إىل م دَّعيهأو  بل يدعيه لنفسه، ال ي قنع بذا اجلواب : ابن كج ال  ,"بذلك 
 .(4)واستدل له .رمي  الصيد ابلبندق حالل: النووي ال  :الثالث
, الطري على مكاانهتا«أأِ رُّوا »:  ال (عليه السللللالم)أنه   (5)يف سللللنن أي داود  :الرابع

 .(6)وضعَّفه
 :ويف تفسريه وجهان ألصحابنا وغريه 

 .وهو هني  تنزيه، أنَّ املراد النهي عن االصطياد ليال  : أحدمها
أنه كان الرجل يف اجلاهلية إذا أراد  :-البيهقي عن الشلللللللللللافعيورواه  -وأصلللللللللللحه ا  

وإنه أخذأ الش ال ،  ف نه أخذأ ذايف الي ني  ضى حاجته،  ونفَّره  أتى الطري يف وكره  ؛احلاجة
 .(8)عن ذلك  (عليه السالم)فنهى  ,(7)رجع

 

 يف )و(: )السببني(. (1)
 (.9/141وهو املعت د. انظر: او وع ) (2)
 (.3/269روضة الطالبني )(. و 9/141او وع ) (3)
 (.509هذا يف ص ) ىتقدم التعليق عل (4)
مسع سلللي ان بن األشللعث بن شللداد األزدي السللجسللتاي, ولد سللنة اثنتني ومائتني,   ( أبو داود,5)

حدث عنه: أبو عيسلللللللللللى يف و تيبة بن سلللللللللللعيد وعلي بن املديين وغريه , و  من اسلللللللللللحاق بن راهويه
سلللللللري انظر:  وتويف سلللللللنة مخس وسلللللللبعني ومائتني. , وأبو بكر أمحد بن م د اخلالل الفقيه )جامعه(

 .(13/221(, )204 -13/203) أعالم النبال  للذهيب
( ر   احلديث: 3/105، كتاب: الضللللحااي، ابب: يف العقيقة )السللللنن ألي داود السللللجسللللتاي( 6)

( ر   احللديلث: 45/113محلد، مسللللللللللللللنلد النسلللللللللللللللا ، حلديلث أم كرز الكعبيلة )أ. ومسللللللللللللللنلد 2835
 .5862( ر   احلديث: 12/784. وضعفه األلباي يف السلسلة الضعيفة )27139

 (.447 -9/446وهو املعت د. انظر: او وع ) (7)
 (.9/311)السنن الكرب  للبيهقي  (8)
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 العلمية  الفهارس
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 فهرس اآلايت القرآنية 

 الصفحة رقم اآلية اسم السورة اآلايت القرآنية 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ } 1

 { ڻ

 117 81 اإلسراء 

 117 49 سبأ {پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ} 2

 163 28 فاطر {ۉې ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ} 3
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 فهرس األحاديث النبوية واآلاثر

 حةصفال واآلاثراألحاديث النبوية   

 549 أَِقرُّوا الطري على مكاانهتا 1

 116 العاجز َمن أتبَع نفسه هواها، ومتىن على هللا األماين 2

 509 إنه ال ينكأ العدو، وال يقتل الصيد، لكن يفقأ العني، ويكسر السن 3

 168 سالٌم على َمِن اتَّبَع اهلُدى 4

 509 هاابجلالهق يف القرى دون غري الصيد  كره احلسن البصري   5

 264 ال راب يف دار احلرب 6

ُْه بَِيِدِه، فَِإْن َلَْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه، فَِإْن َلَْ َيْسَتِطعْ  7  114 فَِبَقْلِبهِ   َمْن َرَأى ُمْنَكرًا فَ ْليُ َغريِِ

 508 هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن اجلالهق 8
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 األعالم املرتجم هلم يف النص احملقق فهرس 
 الصفحة عالم املرتجم هلم يف النص احملققألا 

 217  (ه340إبراهيم بن أمحد املروزي )ت:   ,أبو إسحاق 1

 56  (ه536أبو إسحاق, إبراهيم بن أمحد بن حممد املروروذي )ت:  2

 136  (ه476إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي )ت: , أبو إسحاق 3

 443  ( ه428م بن مهران اإلسفراييين )ت:  أبو إسحاق, إبراهيم بن حممد بن إبراهي 4

 412  ( ه55أبو إسحاق, سعد بن ايب وقاص )ت:   5

 286 ابو احلسن, القاسم بن حممد بن على الشاشى, ولد القفال الكبري 6

 449  ( ه366على بن أمحد بن املِرزابن )ت:   أبو احلسن, 7

 181  ( ه460ي )ت:  ابو احلسن, علي بن أمحد بن حممد الواحدي النيسابور  8

اَسْرِجِسِي النيسابوري )ت:   9
َ

 72  ( ه384أبو احلسن, حممد بن علي امل

 59  (ه450أبو احلسن، علي بن حممد بن حبيب البصري، املاوردي )ت:   10

 290  ( ه308أبو الطيب, حممد بن املفضل بن سلمة الضيب البغدادي )ت:   11

 242  ( ه306البغدادي )ت:   أمحد بن عمر بن سريج  ,أبو العباس 12

 318 أبو العباس, أمحد بن عيسى 13

 89  ( ه461أبو القاسم, عبد الرمحن بن حممد الفوراين )ت:  14

 444  ( ه386عبد الواحد بن احلسني الصيمري )ت:   أبو القاسم, 15

 178  ( ه550أبو املعايل, جملي بن ُُجيع بن جنا املخزومي )ت:   16

 414  ( ه99عبد امللك بن مروان األموي )ت: سليمان بن أبو أيوب,   17

 438  ( ه350أمحد بن احلسني بن سهل الفارسي )ت: يف حدود    أبو بكر, 18

 90  ( ه427أبو بكر, عبد هللا بن أمحد بن عبد هللا القفال املروزي )ت:  19

 480  ( ه310أو    309أبو بكر, حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )ت:  20
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 491  ( ه507حممد بن أمحد بن احلسني الشاشي )ت:   أبو بكر, 21

 112  ( ه403أبو بكر, حممد بن الطيب بن حممد الباقالين البصري )ت:  22

 442  ( ه330أبو بكر, حممد بن عبد هللا الصرييف )ت:   23

 169  ( ه365أبو بكر, حممد بن على بن إمساعيل القفال الكبري الشاشي )ت:   24

 427  ( ه510بكر, حممد بن منصور بن حممد السمعاين )ت:  أبو   25

 538  ( ه362أبو حامد, أمحد بن بشر بن عامر العامري املروروذي )ت:  26

 67  ( ه406أبو حامد, أمحد بن حممد بن أمحد االسفراييين )ت:  27

 290 ه (23)ت   عمر بن اخلطاب بن نقيل القرشي العدوي  أبو حفص, 28

 416  ( ه96أبو حفص, قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلي )ت:  29

 414  ( ه102أبو خالد, يزيد بن املهلب األزدي )ت:  30

 549  ( ه275سليمان بن األشعث بن شداد األزدي السجستاين )ت:   أبو داود, 31

 436  أبو سعد بن أمحد بن أيب يوسف اهلروي 32

 232  ( ه328ن يزيد اإلصطخري )ت:  أبو سعيد, احلسن بن أمحد ب 33

 416  ( ه82أبو سعيد, املهلب بن أيب صفرة األزدي )ت:   34

 159  (ه458حممد بن أمحد بن حممد اهلروي العبادي )ت:  أبو عاصم, 35

 416 .االمويسعيد بن عثمان بن عفان  أبو عبدالرمحن,   36

 159  ( ه240لىب البغدادي )ت: إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان الك  ,أبو عبد هللا 37

 100  ( ه241أمحد بن حنبل الشيباين )ت:   أبو عبد هللا, 38

 486  ( ه403أبو عبد هللا, احلسني بن احلسن بن حممد احلليمي البخاري )ت:   39

 488  ( ه498أبو عبد هللا, احلسني بن علي بن احلسني الطربي )ت:  40

 303 ه ( 317شي األسدي )ت:  بن سليمان القر   الزبري بن أمحد  أبو عبد هللا, 41

 100  ( ه261أبو عبد هللا, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكويف )ت:   42
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 413  ( ه43أبو عبد هللا, عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي )ت:   43

 100  ( ه279مالك بن أنس بن مالك املدين األصبحي )ت:    أبو عبد هللا, 44

 162  ( ه680عبد هللا, حممد بن احلسني بن رزين احلموي )ت: و  أب 45

 156  ( ه530أبو عبد هللا, حممد بن الفضل بن أمحد الُفرَاِويُّ النيسابوري )ت:   46

 298  ( ه454حممد بن سالمة بن جعفر القضاعي )ت:  أبو عبد هللا, 47

 251  ( ه207موالهم )ت:  أبو عبد هللا, حممد بن عمر الواقدي املديين األسلمي  48

 414  ( ه60أبو عبدالرمحن, معاوية بن أيب سفيان )ت:  49

 417 سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص القرشي األموي  أبو عثمان, 50

 70  ( ه345ريرة )ت: ه  أبو على, احلسن بن احلسني, ابن أيب 51

 71  ( ه389أبو على, زاهر بن أمحد بن حممد بن عيسى السرخسي )ت:   52

 335  (ه320احلسني بن صاحل بن خريان، البغدادي الشافعي )ت:    ,أبو علي 53

 159  ( ه242أبو حممد, احلسن بن علي بن حممد احللواين )ت:  54

 67  ( ه438أبو حممد, عبد هللا بن يوسف اجلويين األب )ت:  55

 112  ( ه115عطاء بن أيب رابح أسلم القرشي موالهم )ت:   أبو حممد, 56

 435  ( ه568أبو حممد, حممود بن حممد بن العباس بن ارسالن اخلوارزمي )ت:   57

 413  ( ه42أبو موسى, عبد هللا بن قيس بن سليم األشعري )ت:  58

 82  (ه335أمحد بن أيب أمحد الطربي أبو العباس ابن القاص )ت:   59

 269  (ه415املي )ت:  أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم بن إمساعيل ، احمل 60

 65  (ه264إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو بن إسحاق املزين )ت:   60

 232  (ه350احلسن بن القاسم أبو علي الطربي )ت:  61

 69  (ه495احلسن بن عبيد هللا بن حيىي الشيخ أبو علي البندنيجي )ت:   62

 48  (ه462: احلسني بن حممد بن أمحد القاضي املروروذي )ت 63
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 52  (ه516احلسني بن مسعود بن حممد. أبو حممد البغوي )ت:  64

 415  ( ه21خالد بن الوليد بن املغرية القرشي املخزومي )ت:   65

 303  (ه256الربيع بن سليمان بن داود اجليزي أبو حممد األزدي )ت:  66

 297  ( ه36الزبري بن العوام بن خويلد القرشي األسدي )ت:   67

 269  (ه447أبو الفتح الرازي )ت:   ,سليم بن أيوب بن سليم 68

 50  (ه450طاهر بن عبد هللا بن طاهر القاضي أبو الطيب الطربي )ت:   69

 50  (ه478عبد الرمحن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري املتويل ) 70

 57  (ه660 عبد العزيز بن عبد السالم, عز الدين, سلطان العلماء )ت: 71

 58  (ه448حممد بن عبد الواحد البغدادي ، ابن الصباغ )ت:  عبد السيد بن  72

 48  (ه623القاسم الرافعي )ت:  عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي، أبو   73

 413  ( ه37أو   36عبد هللا بن سعد بن أيب السرح بن احلارث القرشي )ت:  74

 416  ( ه57ربيعة القرشي العبشمي )ت:    عبد هللا بن عامر بن كريز بن 75

 190  (ه585عبد هللا بن حممد بن هبة هللا التميمي، ابن أيب عصرون )ت:   76

 47  (ه478امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويين )ت:  عبد   77

 49  (ه502عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد الروايين, أبو احملاسن )ت:  78

 413  ( ه17ر املازين )ت: وان بن جابعتبة بن غز  79

 156  (ه643عثمان بن عبد الرمحن, ابن الصالح )ت:  80

 416  ( ه35العاص بن أمية القرشي األموي )ت:  عثمان بن عفان بن أيب   81

 310  ( ه600الفتوح, أسعد بن حممود بن خلف العجلي )ت:   وأب 82

 230 ه (344ملعروف اببن احلداد )ت:  حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر الكناين ا 83

 64  ( ه204أبو عبد هللا القرشي الشافعي )ت:   حممد بن إدريس, 84

 220 حممد بن داود بن حممد أبو بكر املروزي املعروف ابلصيدالين 85
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 47  (ه505حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي الغزايل )ت:   86

 412  ( ه21زين )ت:  النعمان بن ُمقِرِن بن عائذ امل 87

 198  (ه558حيىي بن أيب اخلري بن ساَل بن أسعد بن حيىي ،العمراين )ت:  88

 78  (ه676حيىي بن شرف بن مري بن حسن احلزامي احلوراين النووي ) 89

 63  (ه405يوسف بن أمحد بن كج القاضي أبو القاسم الدينوري )ت:  90
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رة  فهرس األلفاظ الغريبة املفسَّ

رةلفاظ الغريبة  ألا   الصفحة املفسَّ

 80 اإلبل املقطرة 1

 262 االتبان 2

 494 اجاف 3

 64 أرش 4

 280 لاحباإل 5

 91 األحبولة 6

 411 األرض املستطرفة 7

 508 اإلزمان 8

 124 االستعداء 9

 382 االستماحة 10

 50 األصح 11

 47 األظهر 12

 420 اإلعارة 13

 104 اإلعواز 14

 97 اءز غإلا 15

 60 االفتيات 16

 50 األقوال  17

 422 األكف 18

 424 اأْلَْكَهبُ  19

 531 انثال  20
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 305 االحنسام 21

 377 اإلمناء 22

 47 هاألوجُ  23

 252 اإلجياف 24

 297 جبيلة 25

 422 الربذون 26

 491 البصريون 27

 116 البلور 28

 66 البندقة 29

 478 بنو وائل  30

 357 بغلت  وبن 31

 478 هبرا 32

 325 التربم 33

 426 ََتِْذيُف الشعر 34

 280 التدبري 35

 49 التذفيف 36

 427 التطيلس  37

 334 التعريج 38

 60 التعزير  39

 503 التعفري 40

 56 التعليقة 41

 253 التغرير  42
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 366 التلفيق 43

 160 التنجيم  44

 478 تنوخ 45

 97 الثغر 46

 67 الثلمة 47

 182 اجلربان  48

 515 اجلرثومة 49

 294 اجلريب 50

 95 اجلزية  51

 509 اجلالهق 52

 393 اجلنون املطبق 53

 128 احلجامة 54

 148 احلجر 55

 89 احلدأة 56

 69 احلرمة اجملردة 57

 68 حرمي الدار 58

 75 حرمي السواقي 59

 481 احلس 60

 62 احلسبة  60

 109 احلشوية 61

 137 اطراخل 62

 252 اخلراج 63
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 411 الدارس 64

 92 الدرابزين 65

 522 الِدرِاج 66

 259 الدرقة 67

 52 الدرهم 68

 97 الدعة 69

 291 الدهاقنة 70

 204 الدهرية 71

 299 الدوالب 72

 428 الديباج 73

 46 الدية 74

 202 الدينار 75

 295 الذراع 76

 424 الذؤابة 77

 425 الذوائب 78

 105 الذيل 79

 75 الرحاب 80

 192 الرضخ 81

 387 الرطل 82

 78 الرفص 83

 126 الرفه  84

 248 الِرِق 85
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 422 الركاب 86

 256 الركاز 87

 80 الرمح 88

 103 الرهق 89

 292 الرهن 90

 206 الزمناء 91

 424 الزانر 92

 358 السامرة 93

 294 السباخ 94

 49 السراية  95

 422 السرج 96

 83 السنابك 97

 299 السيح 98

 55 السري 99

 521 الشجة 100

 64 الشدق 101

 259 الشراك  102

 160 الشعبذة 103

 411 الشعثة 104

 77 شغبة 105

 259 الشن 106

 358 الصابئة 107
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 60 الصحيح 108

 247 الصلح 109

 65 صري الباب 110

 160 ضرب الرمل 111

 398 الضريبة 112

 121 الضنا 113

 160 الطبائعيون 114

 51 الطرق 115

 55 الطنبور 116

 236 العتق 117

 124 العدة 118

 511 الِعدل 119

 476 العقر 120

 292 العلج 121

 238 ُعلقة 122

 290 العنوة 123

 209 غارون 124

 97 الغالت 125

 86 غلوة سهم 126

 424 الغيار 127

 257 الفانيذ 128

 294 سخالفر  129
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 425 الفرق 130

 73 الفسطاط 131

 128 الفصد 132

 111 الفلسفي 133

 525 الفيحاء 134

 48 القاد 135

 387 القت 136

 53 القدمي 137

 61 القذف 138

 46 القصاص 139

 296 القصبة 140

 296 القفيز 141

 424 القالنس 142

 368 القن 143

 381 القواعد 144

 509 قوس البندق 145

 46 القيمة 146

 248 الكاغد 147

 46 الكفارة 148

 66 الكوة 149

 476 اللبة 150

 423 اللجام 151
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 255 اللقطة 152

 392 اللهازم 153

 173 املاخور 154

 284 املبعض 155

 355 اجملوس 156

 285 احملبل  157

 510 احملبل  158

 418 احملوط 159

 262 املخايل 160

 162 املداد 161

 91 املداس 162

 368 املدبر 163

 66 املدرة 164

 50 املذهب 165

 467 املراغمة 166

 51 املراهق 167

 282 املراوزة 168

 135 املرتزقة  169

 476 املزهق 170

 99 مسافة القصر 171

 141 لعاملستج 172

 50 املشهور 173
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 381 املصكوك 174

 108 املعتزلة 175

 388 املعتمل 176

 86 املفازة 177

 474 املقاصصة 178

 219 املقاليع 179

 255 املقرط 180

 368 املكاتب 181

 381 املماكسة 182

 292 املنجم 183

 424 املنطقة 184

 77 املوات  185

 505 املور 186

 255 املوسوم 187

َولَِّدون 188
ُ

 160 امل

 521 املوهن 189

 299 الناضح 190

 410 الناقوس 191

 418 الناووس 192

 81 النخس 193

 490 ند  194

 64 ندرت 195
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 487 النسناس 196

 282 النسيب 197

 70 النشابة 198

 66 النشد  199

 63 النص 200

 96 النصفة 201

 505 النصل 202

 92 النظارة 203

 209 النفط 204

 66 النقب 205

 381 النقرة 206

 292 اهلبة  207

 395 الوقص 208

 292 الوقف 209

 238 الوالء 110

 93 الوهدة 111

 514 جييل 112

 91 يشلي 113

  



568 
 

 فهرس األماكن والبلدان 

 الصفحة األماكن والبلدان 

 412 أصفهان  1

 415 أيلة  2

 376 حبر احلجاز 3

 416 خبارى  4

 291 البصرة 5

 408 بغداد 6

 413 بالد األهواز  7

 412 بالد اجلبل 8

 376 ازبالد احلج 9

 413 بالد املغرب  10

 415 بالد خراسان  11

 416 بالد مرو الروذ  12

 415 بيت املقدس 13

 414 جرجان  14

 376 خيرب  15

 415 دمشق 16

 446 الروم 17

 416 مسرقند  18

 376 الطائف  19

 417 طربستان  20
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 290 العراق 21

 413 فارس  22

 414 قَ ْيَسارِيَّة   23

 291 وفةالك 24

 416 ما وراء بالد مرو الروذ 25

 415 مدن الشام 26

 376 املدينة 27

 376 مكة 28

 415 جند  29

 428 نيسابور  30

 415 هجر  31

 446 اهلند  32

 376 وج 33

 376 اليمامة  34

 409 اليمن 35
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 فهرس الكتب الواردة يف الكتاب 
 الكتب الواردة يف الكتاب 

   (، مطبوع.ه505ام أبو حامد الغزايل, )ت الدين, لإلمإحياء علوم   1

يف حدود اخلمسمائة, إما تويف اإلشراف على غوامض احلكومات, أليب سعيد اهلروي ) 2
 األقرب, وإما بعدها بيسري(، مطبوع.قبلها بيسري وهو  

   (.ه478األصول, لإلمام أيب املعايل عبدامللك بن عبدهللا بن يوسف اجلويين، )ت  3

  (، مطبوع.ه204األم لإلمام أيب عبدهللا حممد بن إدريس الشافعي، )ت  4

   (، مطبوع.ه505البسيط, لإلمام أبو حامد الغزايل, )ت   5

  (، مطبوع.ه558اخلري حيي بن ساَل العمراين، )ت البيان، أليب   6

  (.ه536التعليقة إلبراهيم املروروذي )ت   7

  (.ه400)ت    بن القفال الشاشي الكبري،  التقريب أليب احلسن القاسم 8

 التقريب, أليب احلسن, القاسم بن حممد الشاشى, ولد القفال الكبري. 9

  (, مطبوع.ه476إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي، )ت التنبيه لإلمام أيب إسحاق   10

  (، مطبوع.ه516التهذيب لإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي، )ت  11

   (، مطبوع.ه505اخلالصة, لإلمام أبو حامد الغزايل, )ت  12

  (.ه550الذخائر يف فروع الشافعية للقاضي أيب املعايل جملي بن ُجيع املخزومي، )ت  13

الشامل يف فروع الشافعية، لإلمام عبد السيد بن حممد بن عبدالواحد بن الصباغ، )ت  14
  ( مطبوع.ه448

  (.ه498بن احلسني الطربي, )ت العدة, للحسني بن علي   15

  (, مطبوع.ه660لعزالدين بن عبد السالم السلمي، )ت   الغاية يف اختصار النهاية ، 16

  ( مطبوع.ه462الفتاوى للقاضي احلسني بن حممد املروزي، )ت   17

  (.ه317الكايف أليب عبدهللا أمحد بن سليمان الزبريي، )ت   18
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   (، مطبوع.ه179أنس األصبحي, )ت  املدونة, لإلمام مالك بن   19

  (, مطبوع.ه507أليب بكر الشاشي, )ت   املستظهري, 20

املهذب يف الفقه الشافعي، لإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي، )ت  21
  (، مطبوع.ه476

 الوايف 22

   (، مطبوع.ه505الوجيز, لإلمام أبو حامد الغزايل, )ت   23

   (، مطبوع.ه505لإلمام أبو حامد الغزايل, )ت    ذهب,يف امل  الوسيط 24

  (، مطبوع.ه502حبر املذهب أليب احملاسن عبدالواحد بن إمساعيل الروايين، )ت   25

  (.ه600تتمة التتمة, أليب الفتوح العجلي, )ت  26

ت فتاوى ابن الصالح، لعثمان بن عبدالرمحن الشهرزوري املعروف اببن الصالح، )   27
  (، مطبوع.ه643

  ( مطبوع. ه516فتاوى البغوي لإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي، ) ت  28

  (.ه462فتاوى القاضي حسني املروروذي )ت  29

  (، مطبوع.ه263خمتصر املزين لإلمام أيب إبراهيم إمساعيل بن حيي املزين، ) ت  30

اجلويين،  املعايل عبدامللك بن عبدهللا بن يوسف  هناية املطلب يف دراية املذهب لإلمام أيب 31
   (، مطبوع.ه478)ت  
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 فهرس املصادر واملراجع 
 املصادر واملراجع 

ه (. الناشر: 682العباد. لزكراي بن حممد بن حممود القزويين )املتوىف:  آاثر البالد وأخبار   1
 .1بريوت. عدد األجزاء:    –دار صادر  

ه (, 505الغزايل الطوسي )املتوىف:   يب حامد حممد بن حممد إحياء علوم الدين. ال 2
 .4بريوت, عدد األجزاء:    –الناشر: دار املعرفة  

واملستفيت. أليب عمرو عثمان بن عبد الرمحن، تقي الدين املعروف اببن أدب املفيت   3
علوم ه (, احملقق: د. موفق عبد هللا عبد القادر, الناشر: مكتبة ال643الصالح )املتوىف: 

 .1م, عدد األجزاء:  2002-ه 1423  -املدينة املنورة, الطبعة: الثانية    -واحلكم  

ار السبيل, حملمد انصر الدين األلباين. الناشر: إرواء الغليل يف ختريج أحاديث من 4
 .8. عدد األجزاء: 1985 –  1405 -بريوت, الطبعة: الثانية   –املكتب اإلسالمي  

بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد صحابة. اليب احلسن علي  أسد الغابة يف معرفة ال 5
ه (. احملقق: 630)املتوىف:  الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري 

عادل أمحد عبد املوجود. الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة:   -علي حممد معوض  
 وجملد فهارس(.  7)  8جزاء: م. عدد األ 1994 -ه  1415األوىل. سنة النشر:  

أسىن املطالب يف شرح روض الطالب. لزكراي بن حممد بن زكراي األنصاري، زين الدين  6
الناشر: دار الكتاب  - 4عدد األجزاء:  - ( ه926أبو حيىي السنيكي )املتوىف:  

 الطبعة: بدون طبعة بدون اتريخ.  -اإلسالمي 

دار   لستة, للدكتور شوقي ابو خليل,اطلس احلديث النبوي من الكتب الصحاح ا 7
 م.2005 -ه 1426دمشق. الطبعة الرابعة.    -الفكر

أعيان العصر وأعوان النصر. لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )املتوىف:  8
ه (. َتقيق: الدكتور علي أبو زيد، الدكتور نبيل أبو عشمة، الدكتور حممد موعد، 764

الناشر: دار الفكر ه: مازن عبد القادر املبارك.  الدكتور حممود ساَل حممد, قدم ل
 -  ه1418سوراي. الطبعة: األوىل،   –لبنان، دار الفكر، دمشق    -املعاصر، بريوت 

 .5م. عدد األجزاء:    1998
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اإلابنة الكربى البن بطة, اليب عبد هللا عبيد هللا بن حممد بن حممد بن محدان الُعْكرَبي  9
: رضا معطي، وعثمان األثيويب، ه (, احملقق387ربي )املتوىف:  املعروف اببن َبطَّة العك

ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النصر، ومحد التوجيري. الناشر: دار الراية للنشر 
 .9والتوزيع، الرايض. عدد األجزاء:  

 (. ه318اإلُجاع. أليب بكر بن حممد ابن إبراهيم ابن املنذر النيسابوري )املتوىف:   10
املنعم أمحد، دار املسلم للنشر والتوزيع, الطبعة: الطبعة األوىل : فؤاد عبد  التحقيق

 .1م , عدد األجزاء:  2004ه / 1425

االحكام السلطانية والوالايت الدينية. أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي,  11
ار ابن م, مكتبة د1989-ه1409َتقيق الدكتور امحد مبارك البغدادي, الطبعة األوىل 

 الكويت.  -ةقتيب

األحكام السلطانية, أليب احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي،  12
 .1القاهرة, عدد األجزاء:  –ه (, الناشر: دار احلديث  450الشهري ابملاوردي )املتوىف:  

, لبنان  –وت  األذكار النووية, ليحىي بن شرف النووي الدمشقي, دار الفكر, بري  13
 م. 1994 - ه1414

االستيعاب يف معرفة األصحاب. اليب عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب  14
ه (. احملقق: علي حممد البجاوي. الناشر: دار 463بن عاصم النمري القرطيب )املتوىف: 

 .4م. عدد األجزاء:   1992 -   ه1412اجليل، بريوت. الطبعة: األوىل،  

ب اإلمام الشافعي. اليب الفتح, ُسليم بن ايوب الرازي. فقه على مذهشارة يف الاإل 15
 َتقيق: رايض منسي العيسى. دار الضياء, الكويت.

حممد بن أمحد اهلروي. َتقيق: الدكتور  اإلشراف على غوامض احلكومات. اليب سعيد, 16
ة البحث امحد بن صاحل الصواب الرفاعي. اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة. عماد

 م.2010ه  /  1431العلمي. الطبعة األوىل 

اإلصابة يف متييز الصحابة. اليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر  17
َتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض. ه (. 852العسقالين )املتوىف:  

 .8ألجزاء: دد ا . عه1415 -بريوت. الطبعة: األوىل  –الناشر: دار الكتب العلمية  

األعالم. خلري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )املتوىف:  18
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أاير / مايو  -سة عشر الطبعة: اخلام  -الناشر: دار العلم للماليني    - ( ه1396
 م.  2002

اإلقناع يف الفقه الشافعي, أليب احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري  19
 .1ه (, عدد األجزاء:  450لبغدادي، الشهري ابملاوردي )املتوىف: ا

 204/ سنة الوفاة   150سنة الوالدة   -األم. أليب عبد هللا, حممد بن إدريس الشافعي  20
 .8عدد األجزاء   -مكان النشر بريوت  - 1393سنة النشر    -دار املعرفة   الناشر  -

الدكتوراه( ة مقدمة لنيل درجة العاملية العالية )االنتصار. البن أيب عصرون. رسالة علمي 21
يف اجلامعة االسالمية ابملدينة املنورة. كلية الشريعة. قسم الفقه. َتقيق: عبد العزيز بن 

مي. إشراف الدكتور عبد هللا بن معتق السهلي. العام اجلامعي علي بن سليمان الرو 
 (ه .1331_   1330)

ي بن حسن حالق. املكاييل واألوزان. حملمد صبحاإليضاحات العصرية للمقاييس و  22
 م.2007 -ه 1428صنعاء. الطبعة األوىل   -الناشر: مكتبة اجليل اجلديد. اليمن

الفقه. اليب عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر البحر احمليط يف أصول   23
 -ه  1414، ه (, الناشر: دار الكتيب. الطبعة: األوىل794الزركشي )املتوىف: 

 .8م. عدد األجزاء: 1994

. 7البحوث العلمية. هليئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية. عدد األجزاء:   24
ملتقى   -حوث العلمية واإلفتاء. مصدر الكتاب: موقع اإلفتاء  الناشر: رائسة إدارة الب

 أهل احلديث.

بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي البداية والنهاية. أليب الفداء إمساعيل بن عمر   25
الناشر: دار إحياء الرتاث العريب, الطبعة:   - (, احملقق: علي شريي, ه774)املتوىف:  

 .15عدد األجزاء:  -األوىل 

البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع. حملمد بن علي بن حممد بن عبد هللا  26
 .2بريوت. عدد األجزاء:   –ر: دار املعرفة  ه (. الناش1250الشوكاين اليمين )املتوىف: 

حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي. رسالة علمية  البسيط. لإلمام أيب حامد, 27
مقدمة لنيل درجة العاملية العالية )الدكتوراه( يف اجلامعة االسالمية ابملدينة املنورة. كلية 

لبالدي. إشراف الدكتور عبد هللا الشريعة. قسم الفقه. َتقيق: أمحد بن حممد بن عايد ا
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 (ه .1428  _  1427بن معتق السهلي. العام اجلامعي )

البلدان. ألمحد بن إسحاق )أيب يعقوب( بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقويب  28
ه (. الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت. الطبعة: األوىل، 292)املتوىف: بعد 

 .1 . عدد األجزاء: ه1422

العمراين هب اإلمام الشافعي. أليب احلسني حيىي بن أيب اخلري بن ساَل  يف مذ   البيان  29
الناشر: دار املنهاج   -احملقق: قاسم حممد النوري    - ( ه558اليمين الشافعي )املتوىف:  

 .13عدد األجزاء:  -م  2000 - ه1421الطبعة: األوىل،   -جدة   –

ِمد بن حمِمد بن عبد الرزِاق احلسيين، اتج العروس من جواهر القاموس. أليب الفيض حم 30
عدد   -الناشر دار اهلداية    -َتقيق جمموعة من احملققني   -ي لِقب مبرتضى ، الزَّبيد امل

 .40األجزاء:  

التحفة املهدية شرح العقيدة التدمرية. لفاحل بن مهدي بن سعد بن مبارك آل مهدي،  31
امعة اإلسالمية ابملدينة املنورة. الطبعة: ه (. الناشر: مطابع اجل1392الدوسري )املتوىف:  

 .2ألجزاء:  ه . عدد ا1413الثالثة،  

التعريفات الفقهية. حملمد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت. الناشر: دار الكتب العلمية  32
م(.الطبعة: األوىل، 1986  -ه   1407)إعادة صف للطبعة القدمية يف ابكستان 

 .1م. عدد األجزاء: 2003 -ه  1424

التعليقة الكربى يف الفروع. أليب الطيب الطربي. رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العاملية  33
العالية )الدكتوراه( يف اجلامعة االسالمية ابملدينة املنورة. كلية الشريعة. قسم الفقه. 

َتقيق: مازن بن عبد العزيز احلارثي. إشراف الدكتور انيف العمري. العام اجلامعي 
 ه .(1425_   1424)

التعليقة للقاضي حسني )على خمتصر املزين(. للقاضي أبو حممد )وأبو علي( احلسني بن  34
ْرَورُّْوِذِي )املتوىف: 

َ
عادل أمحد  - (. احملقق: علي حممد معوض ه462حممد بن أمحد امل

)يف   2مكة املكرمة. عدد األجزاء:    -عبد املوجود. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز  
 م مسلسل واحد(.قيتر 

ْفِسرُي الَبِسْيط. اليب احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري،  35 الت َّ
( رسالة دكتوراه جبامعة اإلمام 15ه (. احملقق: أصل َتقيقه يف )468الشافعي )املتوىف:  
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ة ادحممد بن سعود، مث قامت جلنة علمية من اجلامعة بسبكه وتنسيقه. الناشر: عم
 . ه1430جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. الطبعة: األوىل،    -البحث العلمي  

 وجزء للفهارس(. 24)  25عدد األجزاء:  

التلخيص اليب العباس الطربي املعروف اببن القاص, َتقيق عادل امحد عبد املوجود,  36
 والشيخ علي امحد معوض. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز.

يف الفقه الشافعي. أليب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز أابدي   يهنبالت 37
عدد   -الناشر عاَل الكتب   -  476/ سنة الوفاة    393سنة الوالدة   -الشريازي  

 .1األجزاء  

التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي, حمليي السنة، أيب حممد احلسني بن مسعود بن حممد  38
 (, احملقق: عادل أمحد عبد املوجود، علي ه516ملتوىف: )اي  بن الفراء البغوي الشافع

م,  1997 -  ه1418حممد معوض, الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: األوىل، 
 .8عدد األجزاء:  

التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي. حمليي السنة، أيب حممد احلسني بن مسعود بن حممد  39
احملقق: عادل أمحد عبد املوجود، علي   - (  ه516: بن الفراء البغوي الشافعي )املتوىف

م   1997 -  ه1418الطبعة: األوىل،    -الناشر: دار الكتب العلمية   -حممد معوض  
 .8عدد األجزاء:   -

التوقيف على مهمات التعاريف. لزين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفني  40
ه (. الناشر: عاَل 1031قاهري )املتوىف:  وي الاملنابن علي بن زين العابدين احلدادي مث  

م. عدد 1990-ه 1410القاهرة. الطبعة: األوىل،  -عبد اخلالق ثروت 38الكتب  
 .1األجزاء:  

اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب. اليب عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن  41
. َتقيق: أمحد الربدوين ه (671ىف: فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب )املتو 

 -ه  1384القاهرة. الطبعة: الثانية ،    –وإبراهيم أطفيش, الناشر: دار الكتب املصرية  
 جملدات(. 10جزءا )يف  20م. عدد األجزاء:    1964

اجلامع ملسائل املدونة. اليب بكر حممد بن عبد هللا بن يونس التميمي الصقلي )املتوىف:  42
يف رسائل دكتوراه. الناشر: معهد البحوث العلمية موعة ابحثني   (. احملقق: جمه451
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جامعة أم القرى )سلسلة الرسائل اجلامعية املوصى   -وإحياء الرتاث اإلسالمي  
 -  ه1434بطبعها(. توزيع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة: األوىل، 

 .24م. عدد األجزاء:    2013

لشافعي وهو شرح خمتصر املزين. أليب احلسن علي مذهب اإلمام الكبري يف فقه احلاوي ا 43
 (, ه450بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري ابملاوردي )املتوىف: 

 18, عدد األجزاء:  1994  -ه   1414الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل 
 من غري املقدمة والفهارس.

ة املعتصر. لإلمام ايب حامد. حممد بن حممد املختصر ونقاو املسمى خالصة  اخلالصة   44
ه(. دراسة وَتقيق: أجمد رشيد حممد علي. الناشر: دار 505بن حممد الغزايل )املتوىف: 

 م.2077 -ه  1428املنهاج. الطبعة األوىل  

د بن أمحد بن الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة. أليب الفضل أمحد بن علي بن حمم 45
ه (. احملقق: مراقبة / حممد عبد املعيد ضان. الناشر: 852)املتوىف:   حجر العسقالين

ه / 1392صيدر اابد/ اهلند. الطبعة: الثانية،    -جملس دائرة املعارف العثمانية 
 .6م. عدد األجزاء: 1972

 ن شافع بن عبدالرسالة. للشافعي ايب عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان ب 46
ه (. احملقق: أمحد شاكر. 204د مناف املطليب القرشي املكي )املتوىف: املطلب بن عب

 م.1940ه /1358الناشر: مكتبه احلليب، مصر. الطبعة: األوىل، 

الروض املعطار يف خرب األقطار. اليب عبد هللا حممد بن عبد هللا بن عبد املنعم احلمريي  47
 -بريوت    -لثقافة  اس. الناشر: مؤسسة انصر له (. احملقق: إحسان عب900)املتوىف:  

 .1م. عدد األجزاء:  1980طبع على مطابع دار السراج. الطبعة: الثانية، 

الرايض الندية على شرح العقيدة الطحاوية. لعلي بن علي بن حممد بن ايب العز  48
عليه   جلربين, خرج احاديثه وعلقالدمشقي, تعليق عبدهللا بن عبدالرمحن بن عبدهللا ا

ر طارق بن حممد بن عبدهللا اخلويطر, دار الصميغي, الطبعة االوىل واعده للنشر الدكتو 
 م.2010-ه1431

الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي. أليب منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي،  49
الكويت, الطبعة   –ية  الناشر: وزارة األوقاف والشئون اإلسالم  - (  ه370)املتوىف:  
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 .1د جرب األلفي, عدد األجزاء:  , َتقيق: د. حمم1399ىل ، األو 

الزايدات على الفتاوى وزايدات الزايدات على الفتاوى. اليب عاصم العبادي, حممد بن  50
أمحد بن حممد بن حممد اهلروي الشافعي. َتقيق غالب بن شبيب املطريي. دار الكتب 

 العلمية, بريوت لبنان.

يب بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى له اجلوهر النقي. ألالسنن الكربى ويف ذي 51
الناشر: جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آابد,   -البيهقي  

 .10 , عدد األجزاء: ه1344الطبعة: الطبعة: األوىل    

فري، أبو حممد، السرية النبوية البن هشام. لعبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعا 52
راهيم األبياري وعبد احلفيظ ه (. َتقيق: مصطفى السقا وإب213ُجال الدين )املتوىف:  

الشليب. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر. الطبعة: 
 .2م. عدد األجزاء:   1955 -ه  1375الثانية،  

حممد بن عبد الواحد البغدادي, سيد بن  عبد ال  الشامل يف فروع الشافعية. أليب نصر, 53
املعروف اببن الصباغ. رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العاملية العالية )الدكتوراه( يف 

اجلامعة االسالمية ابملدينة املنورة. كلية الشريعة. قسم الفقه. َتقيق: حممد فؤاد بن حممد 
  .ه1419ي  اجلامع  أريس. إشراف الدكتور عواض بن هالل العمري. العام

الشهادة الزكية يف ثناء األئمة على ابن تيمية. ملرعي بن يوسف بن أىب بكر بن أمحد  54
ه (. َتقيق: جنم عبد الرمحن خلف. الناشر: 1033الكرمي املقدسي احلنبلي )املتوىف: 

 .1. عدد األجزاء: 1404بريوت. الطبعة: األوىل،    –دار الفرقان, مؤسسة الرسالة 

َتقيق: أمحد عبد  -وصحاح العربية. إلمساعيل بن محاد اجلوهري  ج اللغةصحاح اتال 55
 -   ه1407الطبعة: الرابعة   -بريوت   –الناشر: دار العلم للماليني    -الغفور عطار  

 .6م. عدد األجزاء:    1987

ه (. 748الطالع السعيد. أليب الفضل, كمال الدين, جعفر االدفوي الشافعي )املتوىف:  56
 حسن. الدار املصرية للتأليف والرتُجة.  عد حممدقيق: سَت

الطبقات الكربى. اليب عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي ابلوالء، البصري،  57
ه (. َتقيق: حممد عبد القادر عطا. 230البغدادي املعروف اببن سعد )املتوىف:  

م. عدد   1990  -   ه1410بريوت. الطبعة: األوىل،  –الناشر: دار الكتب العلمية  
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 .8األجزاء:  

العزيز شرح الوجيز املعروف ابلشرح الكبري. أليب القاسم عبد الكرمي بن حممد بن عبد  58
عادل أمحد  -احملقق: علي حممد عوض   - ( ه623الكرمي، الرافعي القزويين )املتوىف:  

 األوىل،الطبعة:    -لبنان   –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت    -عبد املوجود  
 .13عدد األجزاء:   -م  1997 -  ه1417

العقل والنقل عند ابن رشد. اليب أمحد حممد أمان بن علي جامي علي )املتوىف:  59
 -الناشر: اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة, الطبعة: السنة احلادية عشرة   ه (,1415

 .1م. عدد األجزاء:  1978ه /1398غرة رمضان   -العدد األول  

 اختصار النهاية. لسلطان العلماء, العز بن عبد السالم. َتقيق إايد خالد ية يفالغا 60
 قطر.الطباع. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية_ دولة  

الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية. لزكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصاري، زين  60
شر: املطبعة امليمنية. الطبعة: بدون ه (. النا926الدين أبو حيىي السنيكي )املتوىف: 
 .5طبعة وبدون اتريخ. عدد األجزاء:

/ سنة الوفاة 467نة الوالدة الفائق يف غريب احلديث. حملمود بن عمر الزخمشري. س 61
حممد أبو الفضل إبراهيم. الناشر: دار املعرفة. - . َتقيق: علي حممد البجاوي ه538

 .4مكان النشر: لبنان. عدد األجزاء:  

الفتاوى الفقهية الكربى. أليب العباس أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي   62
ُجعها: تلميذ   - (  ه974السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، )املتوىف: 

ابن حجر اهليتمي، الشيخ عبد القادر بن أمحد بن علي الفاكهي املكي )املتوىف 
 .4األجزاء:    عدد  -ة  الناشر: املكتبة اإلسالمي  - (  ه982

 –القاموس الفقهي لغة واصطالحا. لسعدي أبو جيب. الناشر:دار الفكر. دمشق   63
م. عدد األجزاء:  1988  = ه1408م الطبعة الثانية   1993سورية. الطبعة:تصوير  

1. 

 ( ه817القاموس احمليط. جملد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوز أابدى )املتوىف:   64
إبشراف: حممد نعيم العرقُسوسي   -كتب َتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة  مقيق:  َت -
الطبعة: الثامنة،   -لبنان   –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت   -



580 
 

 .1عدد األجزاء:   –م   2005 -  ه1426

الكرمي بن بد  الكامل يف التاريخ. اليب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن ع 65
ه (. َتقيق: عمر عبد 630عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري )املتوىف: 

ه  1417لبنان. الطبعة: األوىل،    –السالم تدمري. الناشر: دار الكتاب العريب، بريوت  
 .10م. عدد األجزاء: 1997  /

الضيب، أبو احلسن ابن   اسماللباب يف الفقه الشافعي. ألمحد بن حممد بن أمحد بن الق 66
ه (, احملقق: عبد الكرمي بن صنيتان العمري, الناشر: 415احملاملي الشافعِي )املتوىف:  

ه , عدد 1416دار البخاري، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل، 
 .1األجزاء:  

 

الدين حيىي بن شرف   ييحمل  .اجملموع شرح املهذب )مع تكملة السبكي واملطيعي( 67
 .الناشر: دار الفكر  - ( ه676النووي )املتوىف: 

احملرر يف فقه اإلمام الشافعي. أليب القاسم عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي الرافعي  68
القزويين الشافعي, حققه وعلق عليه ابو يعقوب نشأت بن كمال املصري, دار السالم, 

 اإلسكندرية.  -القاهرة  -هورية مصر العربيةُج  م,2013-ه1434الطبعة األوىل 

ه [. 458احملكم واحمليط األعظم. اليب احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي ]ت:   69
بريوت. الطبعة: األوىل،   –احملقق: عبد احلميد هنداوي. الناشر: دار الكتب العلمية  

 للفهارس(.جملد   10)  11م. عدد األجزاء:  2000 -  ه1421

احمليط يف اللغة. أليب القاسم إمساعيل بن عباد بن العباس بن أمحد بن إدريس الطالقاين.  70
م. الطبعة: األوىل.   1994-ه   1414  -بريوت / لبنان   -دار النشر: عاَل الكتب 

 .10َتقيق: الشيخ حممد حسن آل ايسني. عدد األجزاء /  

د بن عثمان لشمس الدين حممد بن أمحاتريخ احلافظ الدبيثي.  املختصر احملتاج إليه من   71
ه . الناشر: دار الكتب العلمية. سنة 748ه / سنة الوفاة 673الذهيب. سنة الوالدة  

ورد   1م. مكان النشر: لبنان / بريوت. عدد األجزاء:   1985 -ه  1405النشر:  
 .15ضمن كتاب اتريخ بغداد ابجلزء  

ه (. الناشر: 179صبحي املدين )املتوىف:  نس بن مالك بن عامر األاملدونة, ملالك بن أ 72
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 .4م, عدد األجزاء:  1994 -ه  1415دار الكتب العلمية, الطبعة: األوىل،  

املزهر يف علوم اللغة وأنواعها. لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  73
وت. الطبعة: بري   –ار الكتب العلمية  ه (. احملقق: فؤاد علي منصور. الناشر: د911

 .2م. عدد األجزاء:  1998ه   1418األوىل، 

املسائل املولدات, املشهور بفروع ابن احلداد. اليب بكر, حممد بن امحد بن حممد بن  74
احلداد املصري. َتقيق: د. عبد الرمحن بن حممد بن أمحد الدارقي. مكتبة االمام 

 م.2018 - ه 1439الذهيب, أسفار الكويت,  

 غريب الشرح الكبري. أليب العباس أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث املنري يفاملصباح   75
. بدون 2عدد األجزاء:    –بريوت– (, املكتبة العلمية  ه770احلموي، )املتوىف: حنو  

 طبعة.

اليب بكر عبد الرزاق بن مهام بن انفع احلمريي اليماين الصنعاين )املتوىف:  املصنف, 76
اهلند, يطلب من:   -الرمحن األعظمي, الناشر: اجمللس العلمي  ه (, احملقق: حبيب211

 .11, عدد األجزاء: 1403انية، بريوت, الطبعة: الث  –املكتب اإلسالمي  

ه (. َتقيق: 276قتيبة الدينوري )املتوىف: املعارف. اليب حممد عبد هللا بن مسلم بن   77
 1992قاهرة. الطبعة: الثانية، ثروت عكاشة. الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب، ال

 .1م. عدد األجزاء: 

املعاَل األثرية يف السنة والسرية. حملمد بن حممد حسن ُشرَّاب. الناشر: دار القلم، الدار  78
 .1 . عدد األجزاء: ه1411 -بعة: األوىل بريوت. الط  -دمشق  -الشامية  

 -بد القادر حممد النجار  املعجم الوسيط. إلبراهيم مصطفى. أمحد الزايت. حامد ع 79
 .2عدد األجزاء /    –قيق / جممع اللغة العربية  َت -دار النشر: دار الدعوة 

بن على، برهان املغرب يف ترتيب املعرب. أليب الفتح انصر بن عبد السيد أىب املكارم ا 80
َطِرِزِِى )املتوىف: 

ُ
بعة: بدون ه (, الناشر: دار الكتاب العريب, الط610الدين اخلوارزمي امل

 .1طبعة وبدون اتريخ, عدد األجزاء:  

. رسالة علمية املقنع يف الفقه. اليب احلسن, أمحد بن حممد بن أمحد الضيب احملاملي 81
مقدمة لنيل درجة العاملية العالية )املاجستري( يف اجلامعة االسالمية ابملدينة املنورة. كلية 

ن عبد هللا الشحي. إشراف الدكتور الشريعة. قسم الفقه. َتقيق: يوسف بن حممد ب
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 م.1998  / ه1418محد احلماد. العام اجلامعي 

امللل والنحل. اليب الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد الشهرستاين )املتوىف:  82
 .3ه (. الناشر: مؤسسة احلليب. عدد األجزاء: 548

الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد   املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك. جلمال الدين أبو 83
ادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا. ه (. احملقق: حممد عبد الق597:  اجلوزي )املتوىف

م. عدد   1992  -   ه1412الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت. الطبعة: األوىل،  
 .19األجزاء:  

د يف اللغة. لعلي بن احلسن اهلُنائي األزدي، أبو احل 84 َنجَّ
ُ

سن امللقب ب  »كراع النمل« امل
كتور ضاحي عبد الباقي. ر أمحد خمتار عمر، د ه (. َتقيق: دكتو 309)املتوىف: بعد 

 .1م. عدد األجزاء:  1988الناشر: عاَل الكتب، القاهرة. الطبعة: الثانية، 

املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج, أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي,  85
ه , عدد األجزاء: 1392بريوت, الطبعة: الثانية،   –دار إحياء الرتاث العريب    الناشر:

 جملدات(. 9  )يف  18

املنهاج يف شعب اإلميان. للحسني بن احلسن بن حممد بن حليم البخاري اجلرجاين، أبو  86
 (. احملقق: حلمي حممد فودة. الناشر: دار الفكر. ه403عبد هللا احلَِليمي )املتوىف:  

 .3م. عدد األجزاء:  1979  -  ه1399عة: األوىل، الطب

أليب اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي   املهذب يف فقه اإلمام الشافعي. 87
 .3عدد األجزاء:   –الناشر: دار الكتب العلمية    - (  ه476)املتوىف:  

بو العباس املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلاثر. ألمحد بن علي بن عبد القادر، أ 88
كتب العلمية، اشر: دار اله (. الن845احلسيين العبيدي، تقي الدين املقريزي )املتوىف: 

 .4 . عدد األجزاء: ه1418بريوت. الطبعة: األوىل، 

النجم الوهاج يف شرح املنهاج. أليب البقاء كمال الدين، حممد بن موسى بن عيسى بن  89
ِمريي الشافعي )املتوىف:   احملقق: جلنة   -الناشر: دار املنهاج )جدة(   - ( ه808علي الدَّ

 .10عدد األجزاء:   -م  2004 -  ه1425الطبعة: األوىل،   -علمية 

ْستَ ْعَذبُ  90
ُ

يف تْفِسري غريِب أْلَفاِظ املَهِذِب. حملمد بن أمحد بن حممد بن سليمان  النَّْظُم امل
ه (. دراسة وَتقيق 633:  بن بطال الركيب، أبو عبد هللا، املعروف ببطال )املتوىف
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وتعليق: د. مصطفى عبد احلفيظ َساَل. الناشر: املكتبة التجارية، مكة املكرمة. عام 
 .2(. عدد األجزاء:  2جزء  م )  1991، (1م )جزء    1988النشر:  

النهاية يف غريب احلديث واألثر. جملد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد  91
ه (. الناشر: املكتبة 606الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري )املتوىف: بن حممد ابن عبد  

حممد حممود   -م. َتقيق: طاهر أمحد الزاوي  1979  -ه   1399بريوت،   -العلمية 
 .5الطناحي. عدد األجزاء:  

اهلداية إىل أوهام الكفاية. لعبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعِي، أبو  92
ه (. احملقق: جمدي حممد سرور ابسلوم. الناشر: دار 772لدين )املتوىف:  حممد، ُجال ا

. عدد 2009متة )كفاية النبيه( البن الرفعة. سنة النشر:  الكتب العلمي، مطبوع خبا
 من مطبوعة كفاية النبيه(.  20)هو اجلزء ال    1األجزاء:  

 ( ه764فدي )املتوىف: الوايف ابلوفيات. لصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الص 93
 -بريوت    –الناشر: دار إحياء الرتاث    -احملقق: أمحد األرانؤوط, وتركي مصطفى   -

 .29اء: عدد األجز  -م  2000 - ه1420عام النشر:  

الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي. اليب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل, َتقيق علي  94
لبنان, الطبعة  -ر االرقم بن ايب االرقم, بريوتمعوض وعادل عبد املوجود, شركة دا

 م.1997 -ه1418االوىل, 

َتقيق أمحد حممود   -الوسيط يف املذهب. اليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي   95
مكان النشر  - 1417سنة النشر   -الناشر دار السالم    -إبراهيم, حممد حممد اتمر 

 .7عدد األجزاء  –القاهرة  

احملقق: طارق   - (  ه502يب احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل )ت ذهب. الحبر امل 96
عدد   -م    2009الطبعة: األوىل،    -الناشر: دار الكتب العلمية   -لسيد فتحي ا

 .14األجزاء:  

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة. لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين  97
قق: حممد أبو الفضل إبراهيم. الناشر: املكتبة العصرية ه (. احمل911السيوطي )املتوىف:  

 .2األجزاء:    لبنان / صيدا. عدد  -

بلدان اخلالفة الشرقية. كي لسرتنج, نقله اىل العربية واضاف اليه تعليقات بلدانية,  98
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واترخيية واثرية ووضع فهارسه بشري فرنسيس وكوركيس عواد, مؤسسة الرسالة, بريوت, 
 م.1985 -ه1405ة,  الطبعة الثاني

ربي. حملمد بن جرير بن يزيد بن  اتريخ الطربي = اتريخ الرسل وامللوك، وصلة اتريخ الط 99
ه (. )صلة اتريخ الطربي 310كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي )املتوىف:  

بريوت. الطبعة:   –ه (. الناشر: دار الرتاث  369لعريب بن سعد القرطيب، املتوىف: 
 .11 . عدد األجزاء:  ه1387 -  الثانية

ه ( الناشر: دار 1427هيم الفيومي )املتوىف: اتريخ الفكر الديين اجلاهلي. حملمد إبرا 100
 .1. عدد األجزاء:  1994-ه 1415الفكر العريب. الطبعة: الرابعة 

اتريخ دمشق. اليب القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا املعروف اببن عساكر )املتوىف:  101
ه (. احملقق: عمرو بن غرامة العمروي. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر  571

جملدات  6و    74)  80م. عدد األجزاء:   1995  -   ه1415. عام النشر:  والتوزيع 
 فهارس(.

ه (. 676 زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف: َترير ألفاظ التنبيه. اليب 102
. عدد 1408دمشق. الطبعة: األوىل،   –. الناشر: دار القلم  احملقق: عبد الغين الدقر

 .1األجزاء:  

َتفة احملتاج يف شرح املنهاج. ألمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي. الناشر:  103
حبها مصطفى حممد. الطبعة: بدون طبعة. عام املكتبة التجارية الكربى مبصر لصا

 .10م. عدد األجزاء:   1983 -  ه1357النشر:  

ختجيل من حرف التوراة واإلجنيل. لصاحل بن احلسني اجلعفري أبو البقاء اهلامشي  104
ه (. احملقق: حممود عبد الرمحن قدح. الناشر: مكتبة العبيكان، الرايض، 668)املتوىف:  

 .2م. عدد األجزاء:  1998ه /1419السعودية. الطبعة: األوىل، اململكة العربية  

 حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب الدين أبو عبد هللا  تذكرة احلفاظ. لشمس 105
لبنان. الطبعة: األوىل، -ه (. الناشر: دار الكتب العلمية بريوت748)املتوىف:  

 .4م. عدد األجزاء:  1998  -ه 1419

لتصحيف وَترير التحريف. لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )املتوىف: تصحيح ا 106
علق عليه وصنع فهارسه: السيد الشرقاوي. راجعه: الدكتور رمضان ه (. حققه و 764
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 1987  -  ه1407القاهرة. الطبعة: األوىل،   –مكتبة اخلاجني  عبد التواب. الناشر:  
 .1م. عدد األجزاء: 

صحيحني البخاري ومسلم. حملمد بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح تفسري غريب ما يف ال 107
ه (, احملقق: 488بن محيد األزدي امليورقي احلَِميدي أبو عبد هللا بن أيب نصر )املتوىف:  

مصر.   –القاهرة    -مد سعيد عبد العزيز. الناشر: مكتبة السنة  الدكتورة: زبيدة حم
 .1 . عدد األجزاء:1995 –  1415الطبعة: األوىل، 

ه (. نقله إىل العربية 1300)املتوىف:   تكملة املعاجم العربية. لرينهارت بيرت آن ُدوزِي 108
د َسليم النَعيمي. ج  8 - 1وعلق عليه: ج   : ُجال اخلياط. الناشر: وزارة 10، 9: حممَّ

م. عدد   2000  -  1979الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية. الطبعة: األوىل، من  
 .11:  األجزاء

ن بن علي بن حممد اجلوزي )املتوىف: تلبيس إبليس. جلمال الدين أبو الفرج عبد الرمح 109
ه (. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت، لبنان. الطبعة: الطبعة األوىل، 597

 .1م. عدد األجزاء:  2001ه / 1421

شرف النووي )املتوىف:   هتذيب األمساء واللغات. أليب زكراي حميي الدين حيىي بن 110
مبساعدة إدارة الطباعة املنريية, يطلب من: دار   عنيت بنشره: شركة العلماء  - (  ه676

 .4عدد األجزاء:  -لبنان  –الكتب العلمية، بريوت  

ه (. 370هتذيب اللغة. حملمد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )املتوىف:  111
بريوت. الطبعة:   –: دار إحياء الرتاث العريب احملقق: حممد عوض مرعب. الناشر

 .8م. عدد األجزاء:  2001األوىل، 

جامع بيان العلم وفضله. اليب عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم  112
ه (. َتقيق: أيب األشبال الزهريي. الناشر: دار ابن 463النمري القرطيب )املتوىف:  

عدد   م. 1994 -  ه1414السعودية. الطبعة: األوىل،    اجلوزي، اململكة العربية
 .2األجزاء:  

ه (. احملقق: 321ُجهرة اللغة. اليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )املتوىف:  113
م. 1987بريوت. الطبعة: األوىل،   –رمزي منري بعلبكي. الناشر: دار العلم للماليني  

 .3عدد األجزاء:  
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ه (. حمقق ومرتجم 372)تويف: بعد ملشرق إىل املغرب. املؤلف: جمهول  حدود العاَل من ا 114
الكتاب )عن الفارسية(: السيد يوسف اهلادي. الناشر: الدار الثقافية للنشر، القاهرة. 

 .1 . عدد األجزاء:  ه1423الطبعة:  

حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة. لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين  115
الناشر: دار إحياء   -مد أبو الفضل إبراهيم  احملقق: حم - (  ه911طي )املتوىف:  السيو 

 -   ه1387الطبعة: األوىل   -مصر   –عيسى البايب احلليب وشركاه    -الكتب العربية 
 .2عدد األجزاء:   -م   1967

ه / سنة 446درة الغواص يف أوهام اخلواص. للقاسم بن علي احلريري. سنة الوالدة  116
اشر: مؤسسة الكتب الثقافية. سنة النشر: ه . َتقيق: عرفات مطرجي. الن516ة الوفا

 .1ه . مكان النشر: بريوت. عدد األجزاء:  1418/1998

ذم الكالم وأهله. اليب إمساعيل عبد هللا بن حممد بن علي األنصاري اهلروي )املتوىف:  117
املدينة   -مكتبة العلوم واحلكم  ه (, احملقق: عبد الرمحن عبد العزيز الشبل. الناشر:  481

 .5م. عدد األجزاء: 1998-ه  1418نورة. الطبعة: األوىل، امل

ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني. للعبادي تلميذ ابن كثري صاحب التفسري املشهور.  118
َتقيق وتعليق وتقدمي الدكتور أمحد عمر هاشم, والدكتور حممد زينهم حممد عزب. 

 نية.مكتبة الثقافة الدي

الناشر املكتب اإلسالمي,   -حيىي بن شرف النووي   –فتني روضة الطالبني وعمدة امل 119
 .12عدد األجزاء   -م 1991ه  / 1412عمان, الطبعة: الثالثة،   -دمشق  -بريوت

اليب عبد الرمحن حممد انصر   سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها, 120
ه (, 1420ايت بن آدم، األشقودري األلباين )املتوىف:  الدين، بن احلاج نوح بن جن

الناشر: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرايض, الطبعة: األوىل، )ملكتبة املعارف(, عدد 
 -  ه1416: 6م, ج    1995 -  ه1415:  4  -  1, عام النشر: ج  6األجزاء:  

 م. 2002  -   ه1422: 7م, ج    1996

فة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة, اليب عبد الرمحن حممد سلسلة األحاديث الضعي 121
ه (, 1420األلباين )املتوىف:   انصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري

  ه1412اململكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل،    -دار النشر: دار املعارف، الرايض 
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 .14م, عدد األجزاء:   1992  /

بن ماجه, البن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد سنن ا 122
 -د عبد الباقي, الناشر: دار إحياء الكتب العربية ه (, َتقيق: حممد فؤا273)املتوىف:  

 .2فيصل عيسى البايب احلليب, عدد األجزاء: 

شري بن شداد بن سنن أيب داود, اليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن ب 123
ه (, احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد, 275عمرو األزدي الِسِجْستاين )املتوىف: 

 .4بريوت, عدد األجزاء:    –ة العصرية، صيدا  الناشر: املكتب

سنن الرتمذي, حملمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى  124
(, وحممد فؤاد عبد 2، 1يق: أمحد حممد شاكر )ج   ه (, َتقيق وتعل279)املتوىف:  

(, الناشر: 5 ،4(, وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف )ج  3الباقي )ج  
 -   ه1395مصر, الطبعة: الثانية،   –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب  

 أجزاء.  5م, عدد األجزاء:    1975

أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز   سري أعالم النبالء. لشمس الدين 125
الشيخ شعيب احملقق: جمموعة من احملققني إبشراف    - ( ه748الذهيب )املتوىف:  

عدد   -م  1985  / ه1405الطبعة: الثالثة    -الناشر: مؤسسة الرسالة   -األرانؤوط  
 .25األجزاء:  

ن إسحاق بن يسار املطليب ابلوالء، سرية ابن إسحاق )كتاب السري واملغازي(. حملمد ب 126
ة: بريوت. الطبع  –ه (. َتقيق: سهيل زكار. الناشر: دار الفكر  151املدين )املتوىف:  

 .1م. عدد األجزاء:  1978ه  /1398األوىل 

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب. لعبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري  127
ه (. حققه: حممود األرانؤوط. خرج أحاديثه: عبد 1089: احلنبلي، أبو الفالح )املتوىف

  ه1406بريوت. الطبعة: األوىل،   –القادر األرانؤوط. الناشر: دار ابن كثري، دمشق  
 .11م. عدد األجزاء:  1986 -

شرح الزُّرقاين على خمتصر خليل, ومعه: الفتح الرابين فيما ذهل عنه الزرقاين. لعبد  128
ه (, ضبطه وصححه وخرج 1099أمحد الزرقاين املصري )املتوىف:   الباقي بن يوسف بن

لبنان, الطبعة:   –الكتب العلمية، بريوت  آايته: عبد السالم حممد أمني, الناشر: دار  
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 .8م, عدد األجزاء:    2002  -   ه1422األوىل، 

شرح السنة, حمليي السنة، أيب حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي  129
حممد زهري الشاويش, الناشر: -ه (, َتقيق: شعيب األرانؤوط516الشافعي )املتوىف:  

م, عدد 1983 -ه  1403بريوت الطبعة: الثانية،   دمشق،  -املكتب اإلسالمي 
 .15األجزاء:  

شرح العقيدة الطحاوية. لصدر الدين حممد بن عالء الدين علِي بن حممد ابن أيب العز  130
ه (. َتقيق: أمحد شاكر. الناشر: 792صاحلي الدمشقي )املتوىف:  احلنفي، األذرعي ال

  .ه1418 -واإلرشاد. الطبعة: األوىل    وزارة الشؤون اإلسالمية، واألوقاف والدعوة

لعثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف اببن  َشرُح مشِكل الَوِسيِط, 131
املنعم خليفة أمحد بالل, الناشر: دار كنوز   ه (, احملقق: د. عبد643الصالح )املتوىف: 

 2011  -  ه1432إشبيليا للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية, الطبعة: األوىل، 
 .4م, عدد األجزاء: 

ء كالم العرب من الكلوم. لنشوان بن سعيد احلمريي اليمين )املتوىف: مشس العلوم ودوا 132
د يوسف   -مطهر بن علي اإلرايين   - العمري  ه (. احملقق: د حسني بن عبد هللا573

 -لبنان(، دار الفكر )دمشق   -حممد عبد هللا. الناشر: دار الفكر املعاصر )بريوت  
جملد )يف ترقيم   11دد األجزاء:  م. ع  1999  -   ه1420سورية(. الطبعة: األوىل، 

 مسلسل واحد(، وجملد للفهارس.

. حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري 133
ه (. حقق أحاديثه وعلق عليه: حممد انصر الدين األلباين, 256أبو عبد هللا )املتوىف:  

م, عدد   1997 -  ه1418الناشر: دار الصديق للنشر والتوزيع, الطبعة: الرابعة،  
 .1األجزاء:  

مد بن امساعيل البخاري. دار ابن حزم, البخاري. لإلمام أيب عبد هللا, حم  صحيح 134
 .2009 -ه  1430بريوت, لبنان. الطبعة األوىل, 

صحيح وضعيف سنن الرتمذي, حملمد انصر الدين األلباين. مصدر الكتاب: برانمج  135
اث القرآن من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحب  -اجملاين    -منظومة التحقيقات احلديثية  

 والسنة ابإلسكندرية.
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ضعيف اجلامع الصغري وزايدته. اليب عبد الرمحن حممد انصر الدين، بن احلاج نوح بن  136
ه (, أشرف على طبعه: زهري 1420جنايت بن آدم، األشقودري األلباين )املتوىف: 

 الشاويش, الناشر: املكتب اإلسالمي, الطبعة: اجملددة واملزيدة واملنقحة.

ه (. احملقق: 526بن أيب يعلى، حممد بن حممد )املتوىف:  طبقات احلنابلة. اليب احلسني ا 137
 .2بريوت, عدد األجزاء:    –حممد حامد الفقي. الناشر: دار املعرفة  

طبقات الشافعية الكربى. لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )املتوىف:  138
حممود حممد  احملقق: د.  - . ه1413  -والتوزيع    جر للطباعة والنشره ط:  - (  ه771

عدد األجزاء:   -  ه1413الطبعة: الثانية،    -الطناحي. د. عبد الفتاح حممد احللو  
10. 

طبقات الشافعية البن قاضى شهبة. أليب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن قاضي  139
عدد   -الطبعة: األوىل   -  ه1407  -بريوت   -دار النشر: عاَل الكتب   -شهبة  

 د. احلافظ عبد العليم خان.  َتقيق: - 4األجزاء / 

طبقات الشافعية. لعبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعِي، أبو حممد، ُجال  140
ه (. َتقيق: كمال يوسف احلوت. الناشر: دار الكتب العلمية. 772الدين )املتوىف:  
 .2اء:  م. عدد األجز 2002الطبعة: األوىل 

الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف: طبقات املفسرين العشرين. لعبد   141
القاهرة. الطبعة: األوىل،   –ه (. احملقق: علي حممد عمر. الناشر: مكتبة وهبة  911

 .1. عدد األجزاء:  1396

النسفي   طلبة الطلبة. لعمر بن حممد بن أمحد بن إمساعيل، أبو حفص، جنم الدين 142
العامرة، مكتبة املثىن ببغداد. الطبعة: بدون طبعة.   ه (. الناشر: املطبعة537)املتوىف:  

 .1ه . عدد األجزاء: 1311اتريخ النشر:  

غاية البيان شرح زبد ابن رسالن. لشمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة  143
بريوت. عدد األجزاء:   –املعرفة  ه (. الناشر: دار  1004شهاب الدين الرملي )املتوىف: 

1. 

[. احملقق: د. 285  -  198ب احلديث. إلبراهيم بن إسحاق احلريب أبو إسحاق ]غري 144
مكة املكرمة. الطبعة: األوىل،   -سليمان إبراهيم حممد العايد. الناشر: جامعة أم القرى  
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 .3. عدد األجزاء:  1405

عبد الرمحن، تقي الدين املعروف اببن فتاوى ابن الصالح. أليب عمرو عثمان بن  145
الناشر: مكتبة   -احملقق: د. موفق عبد هللا عبد القادر   - ( ه643)املتوىف:  الصالح

 .1عدد األجزاء:    -  1407الطبعة: األوىل،   -بريوت  –العلوم واحلكم, عاَل الكتب  

َتقيق مصطفى حممود ابو صوى, املعهد العايل العاملي للفكر  فتاوى اإلمام الغزايل, 146
 واحلضارة االسالمية.

اوى البغوي, لإلمام احلسني بن مسعود البغوي, َتقيق يوسف بن سلمان القرزعي, فت 147
  .ه1431-1430رسالة علمية حققت يف اجلامعة االسالمية ابملدينة املنورة 

رسالة لنيل درجة   – ( ه516د البغوي ) ت فتاوى البغوي. للحسني بن مسعو  148
اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة   –للطالب: يوسف بن سليمان القرزعي    –الدكتوراه  

  .ه1430  –

ط: دار الفتح   ،  ه462املتوىف سنة   –فتاوى القاضي حسني بن حممد املروروذي   149
للدراسات. َتقيق: أمل عبد القادر خطاب ، د. ُجال حممود أبو حسان. الطبعة 

 .1431األوىل سنة  

ود البغوي, حققه أمل عبدالقادر فتاوى القاضي حسني. ُجعه تلميذه احلسني بن مسع 150
خطاب, والدكتور ُجال حممود ابو حسان, دار الفتح للدراسات والنشر, الطبعة 

 م.2010  -ه   1431, االوىل

فتاوى ورسائل مساحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي, تقدمي: حممد عيد عباسي. إعداد:  151
األول والثاين. الطبعة وليد بن إدريس بن منسي, والسعيد بن صابر بن عبده, اجلزء  

 . دار الفضيلة. ودار ابن حزم.1999 -  1420الثانية  

فتح الباري شرح صحيح البخاري. ألمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين  152
, رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد  1379بريوت،   -الشافعي, الناشر: دار املعرفة 

أشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب, عليه عبد الباقي, قام إبخراجه وصححه و 
 .13 بن ابز, عدد األجزاء:  تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا

فتح الوهاب بشرح منهج الطالب. لزكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصاري، زين  153
.  ه (. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر926الدين أبو حيىي السنيكي )املتوىف: 
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 .2م. عدد األجزاء:  1994ه /1414الطبعة:  

ه (. الناشر: 279جابر بن داود الَباَلُذري )املتوىف:   فتوح البلدان. ألمحد بن حيىي بن 154
 .1م. عدد األجزاء:   1988بريوت. عام النشر:   -دار ومكتبة اهلالل

الطالب   فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب املعروف حباشية اجلمل )منهج 155
الطالب(. اختصره زكراي األنصاري من منهاج الطالبني للنووي مث شرحه يف شرح منهج  

ه (. 1204لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، املعروف ابجلمل )املتوىف:  
 .5الناشر: دار الفكر. الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ. عدد األجزاء:

م. اليب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن قواعد األحكام يف مصاحل األان 156
ه (. 660مي الدمشقي، امللقب بسلطان العلماء )املتوىف: أيب القاسم بن احلسن السل

القاهرة.   –راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد. الناشر: مكتبة الكليات األزهرية  
القاهرة(,   -ار أم القرى  بريوت، ود  -)وصورهتا دور عدة مثل: دار الكتب العلمية 

 .2زاء: م. عدد األج  1991 -  ه1414طبعة: جديدة مضبوطة منقحة،  

كتاب األموال. اليب ُعبيد القاسم بن سالِم بن عبد هللا اهلروي البغدادي )املتوىف:  157
 .1بريوت. عدد األجزاء:  -ه (. احملقق: خليل حممد هراس. الناشر: دار الفكر.  224

ه (. 816عريفات. لعلي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )املتوىف:  كتاب الت 158
احملقق: ضبطه وصححه ُجاعة من العلماء إبشراف الناشر. الناشر: دار الكتب العلمية 

 .1م. عدد األجزاء:  1983-ه  1403لبنان. الطبعة: األوىل –بريوت  

عمرو بن متيم الفراهيدي البصري كتاب العني. اليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن   159
ومي، د إبراهيم السامرائي, الناشر: دار ه (. احملقق: د مهدي املخز 170)املتوىف:  

 .8ومكتبة اهلالل. عدد األجزاء: 

عناية: عبد الرمحن بن عبد الفتاح, دار   كتاب الفتاوى لإلمام العز بن عبد السالم, 160
 م.1981  -ه 1406  لبنان, الطبعة االوىل  –املعرفة, بريوت  

كتاب املستظهري, املسمى حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء. اليب بكر حممد بن  161
امحد بن احلسني بن عمر الشاشي القفال. َتقيق: حممد حسن حممد حسن امساعيل. 

 علمية, بريوت لبنان.دار الكتب ال

 كاتب جليب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. ملصطفى بن عبد هللا 162
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ه (. الناشر: 1067القسطنطيين املشهور ابسم حاجي خليفة أو احلاج خليفة )املتوىف:  
بغداد )وصورهتا عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاهتا، مثل: دار   -مكتبة املثىن 

لعريب، ودار العلوم احلديثة، ودار الكتب العلمية(. اتريخ النشر: إحياء الرتاث ا
 6،  5إيضاح املكنون، و   4، 3كشف الظنون، و2، 1) 6جزاء: م. عدد األ1941

 هداية العارفني(.

كفاية النبيه يف شرح التنبيه. أليب العباس، جنم الدين أمحد بن حممد بن علي األنصاري،  163
الناشر:   -احملقق: جمدي حممد سرور ابسلوم   - ( ه710توىف: املعروف اببن الرفعة )امل

وجزء لتعقبات اإلسنوي وجزء  19)  2009الطبعة: األوىل، م   -دار الكتب العلمية 
 .21عدد األجزاء:   -للفهارس(

لسان العرب حملمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، ُجال الدين ابن منظور األنصاري  164
 -بريوت الطبعة: الثالثة    –ه (, الناشر: دار صادر  711توىف: الرويفعى اإلفريقي )امل

 .15اء:  , عدد األجز ه1414

جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن ابز رمحه هللا. لعبد العزيز بن عبد هللا بن ابز  165
ه (. أشرف على ُجعه وطبعه: حممد بن سعد الشويعر. عدد األجزاء: 1420)املتوىف:  

 جزءا.  30

الرازي خمتار الصحاح. أليب عبد هللا زين الدين حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي   166
الدار   -ه (, احملقق: يوسف الشيخ حممد, الناشر: املكتبة العصرية 666)املتوىف:  

م, عدد األجزاء: 1999ه  / 1420صيدا, الطبعة: اخلامسة،   –النموذجية، بريوت  
1. 

علم الشافعي. أليب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي, سنة الوالدة خمتصر املزين من   167
, مكان النشر: 1393, الناشر: دار املعرفة. سنة النشر:  204/ سنة الوفاة  150

 .1بريوت, عدد األجزاء: 

 

مسالك األبصار يف ممالك األمصار. ألمحد بن حيىي بن فضل هللا القرشي العدوي  168
ه (, الناشر: اجملمع الثقايف، أبو ظيب. الطبعة: 749توىف:  العمري، شهاب الدين )امل

 .27جزاء:   . عدد األه1423األوىل، 
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مسند اإلمام أمحد بن حنبل, اليب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد  169
عادل مرشد، وآخرون,   -ه (, احملقق: شعيب األرانؤوط 241الشيباين )املتوىف: 

 بن عبد احملسن الرتكي, الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: األوىل، إشراف: د عبد هللا
 .م 2001 -  ه1421

مشارق األنوار على صحاح اآلاثر. لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب  170
ه (. دار النشر: املكتبة العتيقة ودار الرتاث. عدد 544السبيت، أبو الفضل )املتوىف: 

 .2األجزاء:  

معاَل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي, حمليي السنة، أيب حممد احلسني بن  171
 -ه (, احملقق: حققه وخرج أحاديثه حممد عبد هللا النمر  510د البغوي )املتوىف: مسعو 

سليمان مسلم احلرش, الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع,   -عثمان ُجعة ضمريية 
 .8م, عدد األجزاء:  1997 -  ه1417الطبعة: الرابعة، 

دهللا بن جنيدل, دارة معجم االمكنة الوارد ذكرها يف صحيح البخاري. لسعيد بن عب 172
 ه.1419امللك عبد العزيز, 

معجم البلدان. لشهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي )املتوىف:  173
 .7م. عدد األجزاء:  1995لثانية، ه (. الناشر: دار صادر، بريوت. الطبعة: ا626

ر أمحد خمتار عمر مبساعدة فريق معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب. للدكتو  174
م. عدد   2008 -  ه1429عمل. الناشر: عاَل الكتب، القاهرة. الطبعة: األوىل، 

 .2األجزاء:  

ه ( 1424يد عمر )املتوىف:  معجم اللغة العربية املعاصرة. للدكتور أمحد خمتار عبد احلم 175
م.  2008 -  ه1429مبساعدة فريق عمل. الناشر: عاَل الكتب. الطبعة: األوىل، 

 وجملد للفهارس( يف ترقيم مسلسل واحد.  3)  4عدد األجزاء:  

معجم املؤلفني. لعمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشقي )املتوىف:  176
بريوت، دار إحياء الرتاث العريب بريوت. عدد   -مكتبة املثىن ه (. الناشر:  1408

 .13األجزاء:  

دب. اليب إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن احلسني الفارايب، )املتوىف: معجم ديوان األ 177
ه (. َتقيق: دكتور أمحد خمتار عمر. مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس. طبعة: مؤسسة 350
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م.  2003 -  ه1424والنشر، القاهرة. عام النشر:   دار الشعب للصحافة والطباعة
 .4عدد األجزاء:  

ة واحلديثة. لعمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين  معجم قبائل العرب القدمي 178
ه (. الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت. الطبعة: 1408)املتوىف:   يكحالة الدمشق

 .5م. عدد األجزاء:  1994 -  ه1414السابعة، 

الناشر: دار النفائس   -معجم لغة الفقهاء. حملمد رواس قلعجي. حامد صادق قنييب  179
 م. 1988  -  ه1408الطبعة: الثانية،   -ر والتوزيع للطباعة والنش

دار مكة, ومؤسسة الراين, الطبعة   معجم معاَل احلجاز. لعاتق بن غيث البالدي, 180
 م.2010 -ه1431االوىل, 

معجم مقاييس اللغة. ألمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف:  181
ه  1399م حممد هارون. الناشر: دار الفكر. عام النشر: ه (. احملقق: عبد السال395

 .6م. عدد األجزاء: 1979 -

/ُجادى 10معرفة السنن واآلاثر, اليب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي, ] ت:  182
بريوت,   –[, احملقق: سيد كسروي حسن, الناشر: دار الكتب العلمية  458األوىل/ 

 .7عدد األجزاء:  

حملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج. لشمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب مغين ا 183
الطبعة: األوىل،   -الناشر: دار الكتب العلمية   - (  ه977افعي )املتوىف:  الشربيين الش

 .6عدد األجزاء:   -م  1994 -  ه1415

(.  ه458 - 384مناقب الشافعي للبيهقي. اليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ) 184
القاهرة. الطبعة: األوىل،   –احملقق: السيد أمحد صقر. الناشر: مكتبة دار الرتاث  

 .2م. عدد األجزاء:  1970 -  ه1390

منح اجلليل شرح خمتصر خليل. حملمد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد هللا املالكي  185
. اتريخ النشر: بريوت. الطبعة: بدون طبعة  –ه (. الناشر: دار الفكر  1299)املتوىف:  

 .9م. عدد األجزاء:1989ه /1409

احملقق: عوض قاسم   - زكراي حيىي بن شرف النووي  منهاج الطالبني وعمدة املفتني. أليب 186
م, عدد األجزاء: 2005ه /1425أمحد عوض, الناشر: دار الفكر, الطبعة: األوىل،  
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1. 

مالك بن أنس بن مالك بن عامر موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباين, لإلمام  187
هاب عبد اللطيف, الناشر: ه (, تعليق وَتقيق: عبد الو 179األصبحي املدين )املتوىف: 

 .1املكتبة العلمية, الطبعة: الثانية، َمزَِيدة منقَحة, عدد األجزاء: 

هناية األرب يف معرفة أنساب العرب. اليب العباس أمحد بن علي القلقشندي )املتوىف:  188
ه (. احملقق: إبراهيم اإلبياري. الناشر: دار الكتاب اللبنانني، بريوت. الطبعة: 821

 .1م. عدد األجزاء:   1980 -  ه1400انية،  الث

هناية احملتاج إىل شرح املنهاج. لشمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب  189
 -بريوت, الطبعة: ط أخرية  الناشر: دار الفكر،    ه (,1004الدين الرملي )املتوىف:  

 .8م, عدد األجزاء:  1984ه /1404

هناية املطلب يف دراية املذهب. أليب املعايل عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد  190
حققه وصنع فهارسه:  - (ه478اجلويين، ، ركن الدين، امللقب إبمام احلرمني )املتوىف:  

 - ه1428الطبعة: األوىل،   -شر: دار املنهاج  النا  -حممود الِديب  أ. د/ عبد العظيم
 م.  2007

هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني. إلمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم  191
ه (. الناشر: طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف 1399الباابين البغدادي )املتوىف:  

ابألوفست: دار إحياء الرتاث العريب . أعادت طبعه  1951ول  مطبعتها البهية استانب
 .2لبنان. عدد األجزاء:   –بريوت  

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان. اليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم  192
ه (. احملقق: إحسان عباس. 681بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي )املتوىف: 

 -  2. اجلزء:  1900،  0الطبعة:   - 1عة: اجلزء:  بريوت. الطب  –ر صادر  الناشر: دا
، 1الطبعة:    -  4. اجلزء:  1900،  0الطبعة:   -  3. اجلزء: 1900، 0الطبعة:  

 7. اجلزء: 1900، 0الطبعة:    - 6. اجلزء: 1994، 1الطبعة:   - 5. اجلزء: 1971
 .7. عدد األجزاء: 1994، 1الطبعة:   -
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 فهرس املوضوعات 

 الصفحة املوضوعات

 2 ص الرسالة ابلعربيةملخ
 3 ملخص الرسالة ابإلجنليزية

 5 املقدمة
 8 أسباب اختيار املخطوط وأمهيته العلمية

 9 الدراسات السابقة
 12 خطة البحث

 14 منهج التحقيق
 16 الشكر والتقدير

 املؤلف. املبحث  دراسة: األول  املبحث  : مبحثان   الدراسة. وفيه  قسم:  األول  القسم
 ابلكتاب.  تعريفال:  الثاين

17 

 18 :مطالب مثانية  وفيه  ، املؤلف  دراسة:  األول  املبحث
 19 املطلب األول: امسه ونسبه، ونسبته وكنيته 

 19 املطلب الثاين: مولده
 19 املطلب الثالث: نشأته العلمية

 20 املطلب الرابع: شيوخه وتالميذه
 22 مكانته العلمية، وثناء العلماء عليهاملطلب اخلامس: 

 23 املطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي
 24 املطلب السابع: مؤلفاته

 25 املطلب الثامن: وفاته
 26 : مطالب  مخسة  وفيه  ابلكتاب,  التعريف:  الثاين  املبحث

 27 املطلب االول: توثيق نسبة املخطوط إىل املؤلف
 28 أمهية الكتاب، ومكانته العلميةاملطلب الثاين: 

 28 الثالث: منهج املؤلف يف النص احملققاملطلب  
 29 املطلب الرابع: مصادر املؤلف يف النص احملقق

 31 منها ومناذج  اخلطية  النسخ  وصف :املطلب اخلامس
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 31 للتحقيق  املختارة  اخلطية  النسخ  وصف: أوال
 32 للكتاب األخرى  اخلطية  النسخ  وصف:  اثنيا

 34 املخطوط  من مناذج
 45 لنص احملققالقسم الثاين: ا

 46 الباب الثاين: يف دفِع الصائل

 47 لو سقطت جرَّة أو حنوها من طرِف سطٍح عالٍ 

 49 لو حالت هبيمٌة بني إنساٍن وبني طعامه

 52 الثاين: املدفوع عنه

 53 ويف وجوب الدفع عن الغري ثالث طرق

 57 فرعٌ 
 58 األمر الثالث: كيفية الدفع

 62 فرع

 62 ية التدريج مسائلويتفرع على رعا

 62 األوىل: لو قدر املصول عليه على اهلرب

 64 ابلسوط يندفع  الصائلُ  كان  لو الثانية:

 64 غريها أو إنسانٍ  يد عضَّ  لو الثالثة:

 65 اببه ِصريِ  من إنسان  َحَرمِ  إىل إنسانٌ  نظر إذا الرابعة:

 72 فروع

 72 إذنه بغري إنسانٍ  دار إنسانٌ  دخل لو األول:

 73 الثاين

 73 وعصبية ظلًما اثنان تقاتل لو الثالث:

 73 فقتله رجلٍ  دار رجلٌ  دخل لو الرابع:

 75 البهائم  يتلفه فيما الثالث: الباب
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 75 أحدٌ  معها يكون أال األوىل: احلالة

 79 يد ذي يدِ  يف الدابة تكون  أن  الثانية: احلالة

 84 فروعٌ 

 84 فانفلتت العادة، على لياًل  صاحُبها الدابة ربط لو

 84 عجلةٍ  على أو دابةٍ  على حطًبا محلَ  لو الثاين:

 85 الثالث: إذا دخلت دابُة إنساٍن أرَض آخر، فأخرجها

 88 إنسانٍ الرابع: اهلرَّة اململوكة إذا أتلفت مال 

 89 اخلامس: اهلِرَّة الضارية ابإلفساد من أخذ الطيور

 91 السادس

 91 أو جمنوٌن دابةً السابع: لو ركَب صيبٌّ  

 92 الثامن

ي   94 كتاُب الس ِّ

ل: يف وجوبه  94 الباُب اأَلوَّ

ل: يف الواجب على الكفاية  94 الطرف اأَلوَّ

 95 والكفر أربعُة أضربٍ 

 99 جرت عادُة األصحاب بذكر ُجٍل من فروض الكفاايتفصٌل:  

 99 وفرُض الكفاية ثالثة أقسام

ل: ما يتعلق مب  99 صلحٍة دينيةٍ القسم اأَلوَّ

 101 الثاين: ما يتعلق بفروع الدين وشرائعه

حتِسب املنصوب من جهة السلطان
ُ

 123 الفصل الثاين: فيما خيصُّ امل

 126 اإلحياء: تنبغي احملبُة يف هللا والبغض يف هللافائدة: قال يف  

 127 ومنها: ردُّ السالم
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 127 ومنها: إقامة اجلماعة يف الصلوات اخلمس

 127 لِقسم الثاين: ما يتعلق ابملعاش وانتظام أحوال الناسا

 128 ومنها: احلِرف والصناعات

 129 والدنياالِقسم الثالث: وهو ما يتعلق مبصاحل الدين  

 131 الطرف الثاين: يف موانع وجوب اجلهاد على الكفاية

 131 الِقسُم األول: العجُز احِلسيُّ 

 132 كم يف سفر احلج إال يف شيئنيواحلُكُم يف سفِر اجلهاد؛ كاحلُ 

 133 القسم الثاين: املانع الشرعي، وهو ثالثةٌ 

 141 مانعٌ فصٌل: لو خرَج الغازي للغزو، مُثَّ عرَض 

ين أو الوالدين، مُثَّ رجعوا  141 وفيه مسائل: األوىل: إذا خرَج للجهاد إبذن رب الدَّ

 144 فروعٌ 

 146 املصابرة  يلزمهوال عذَر له؛    املسألة الثانية: َمن شرع يف القتال

نة مرِة م من اجلهاد جيب يف السَّ  148 فصٌل: ُجيُع ما تقدَّ

ا الِقسم الثاين وهو    148 اجلهاد الذي هو فرُض عني، وذلك يف صورتني:وأمَّ

 148 إحدامها: أْن ينزَل الكفاُر على بلدة من بالد املسلمني

 149 لبلدالثانية: أْن يهجَم الكفار عليهم يف ا

 152 فرٌع: لو دخَل الكفار موات دار اإلسالم البعيدة

 153 آَخر: لو أسروا مسلًما أو ُجاعًة من املسلمني

 154 فصٌل: تعلُّم العلم من ُجلة املفروضات, وهو نوعان 

 154 أحدمها: ما هو فرُض عنيٍ 

 156 النوع الثاين: العلُم الذي هو فرُض كفاية، وهو أضرب

 159  العلم ينقسم إىل األحكام اخلمسةواعلم أنَّ 
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 162 فرٌع: جيُب احرتام العلماء وكتب العلم

 162 فرعٌ 

ا    164 السالمُ فصٌل: وأمَّ

 169 وأما كيفيُة ابتداء السالم

 173 وصفُة الرد أن يقول: وعليكم السالم

 178 فصٌل يف بيان األحوال اليت ال ُيشرع فيها االبتداء ابلسالم

 182 فروعٌ 

 182 أحدها: إذا مرَّ إبنساٍن أو ُجٍع وغلَب على ظنه أنه لو سلَّم َل يُردَّ عليه

ن دخل بيته أْن يسلِِم على أهلهالثاين:  
َ

 182 ُيستحبُّ مل

 182 ابلسالم إذا أمكن السالم على ُجيعهم  -من اجلمع-الثالث: يُكره أْن خيصَّ طائفة 

 182 الرابع 

 183 اخلامس

 184 بتدأ املاِر فقال: صبَّحَك هللاُ خبريٍ السادس: إذا ا

 184 السابع 

 184 الثامن

 187 التاسع 

 187 العاشر: ُيستحبُّ إجابة َمن انجاه؛ بلبيكَ 

 187 احلادي عشر

 188 فصٌل يف تشميت العاطس

الباُب الثاين: يف كيفية اجلهاد، والنظُر فيما لإلمام أْن يفعله يف اجلهاد، ويعامل 
 يف أنفسهم وأمواهلم  الكفار به

190 

 191 والنظُر يف معاملة الكفار ابلقتال، وفيه مسائل
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 191 ىل: اإلمام قد جياهد بنفسه وجندهاألو 

 196 املسألة الثانية: يف الرضخ للمستأَجر

 200 فروعٌ 

ل: إذا أخرج اإلمام الذميني للجهاد  200 اأَلوَّ

 202 فله كذا"الثاين: لو قال: "َمن غزا معي من أهل الذمة  

 202 الثالث

 203 الرابع: لو غزا َمن أخرجه الشرع من اجلعالة

 203 اخلامس: لو قال لذمي: "استأجرُتَك بكذا على أْن تقتل فالاًن الكافر"

 204 املسألة الثالثة: فيَمن ميتنع قتله

 204 أحدها: القريب

 204 الثاين والثالث: النساء والصبيان

ا الراهبُ   206 وأمَّ

 206 ويف اأُلَجراء طريقة قاطعة جبواز القتل

ا الشيُخ األخرق  207 وأمَّ

 207 التفريع: إْن قلنا: جيوز قتلهم

 208 ويف أهل السوق طريقان

 209 فرعان

ل: إذا ترهبت املرأة  209 اأَلوَّ

 209 الثاين: ال جيوز قتل رسوهلم

ار يف البالد  209 الرابعة: جيوز لإلمام حماصرة الُكفَّ

ا إذا كان يف القلعِة أو البلدة مسلمٌ   211 فصٌل: أمَّ

ار مبسلمنيفصٌل: إذا    213 ترتَّس الُكفَّ
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 213 التفريع: إْن قلنا: ال جيوز الرمي

 216 فصٌل يف اهلزمية

 214 إذا التقى الصفان َحُرَم على املسلمني االهنزام، إال يف حالتني:

ار على ض  214 عف عدد املسلمنيإحدامها: أْن يزيد الُكفَّ

 219 احلرب حىت ال يفرفرٌع: ال جيوز للمسلم أْن يعقر فرسه يف 

 219 احلالة الثانية: أْن يكون متحيزًا إىل فئة

 222 فرع: تولية الدبر للتحرف للقتال جائز

 222 خامتة

 224 فصٌل يشتمُل على مسألتني

 224 أحدمها: جتوز املبارزة إبذن اإلمام

ارالثانية:    225 اتفقوا على أنَّه ال حيرم نقل رؤوس الُكفَّ

ار وقتاهلم أبحد أمرينفصٌل:   226 ينتهي جواز قتل الُكفَّ

 226 أحدمها: إسالمهم

 227 الثاين: بذل اجلزية ممن يُقبل منه

 229 فائدة

 230 التصرف الثاين: يف رقاهبم ابالسرتقاق

 234 فرٌع: ال جيوز أن نرد أسلحة الكفار

 235 اسرتقاقه وذلك عالقتان ٌل: قد يتعلَّق ابحلريب عالقة لغريه متنع من فص

 235 األوىل: النكاح

 237 فرع: لو أسلم احلريب بعد أن ُسبيت زوجته احلامل

 238 الثانية: ُعْلقة الوالء

 240 فصٌل يتضمن مسائل
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 240 اأُلوىل: لو كان ملسلٍم على حريب دين

 241 من حريبٍِ مااًل   الثانية: لو اقرتض حريبٌّ 

 242 حريبٌّ على نفس حريب أو مالهالثالثة: لو جىن  

 243 فرع: إذا ُسبيت املرأة وولُدها الصغري

 246 التصرُّف الثالث: التصرُّف يف أمواهلم ابإلهالك

 251 فرٌع: إذا دخلنا بالدهم غازين

 252 التصرُّف الرابع: يف أمواهلم ابالغتنام

 252 ب مخسُة أقساموأموال دار احلر 

 252 الغنيمةأحدها:  

 252 الثاين: الفيء

 253 الثالث: ما ُأخذ منهم سرقة أو اختالًسا

 254 الرابع: املباحات اليت َل يتقدم عليها ِملُك أحدٍ 

 255 اخلامس: املاُل الضائع

 256 فرٌع: العمائر املوجودة يف دار احلرب

 257 مُثَّ للغنيمة أحكام

ط يف  األول: جو   257 األطعمة قبل قسمتهااز التبسُّ

 264 فرٌع: ليس للغامن أْن يُقرض ما أخذه من الطعام أو العلف لغري الغامنني

 267 احلُكم الثاين للغنيمة: سقوط احلق ابإلعراض

 271 فرعان

 271 األول: لو قال أحد الغامنني: وهبُت نصييب من الغامنني

 271 الثاين

عِرض واملُعَرض عنه  فصٌل: يف النظر يف
ُ

 272 امل
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 274 فصٌل: يتفرع على أقوال املِلك مسائل

 274 األوىل: إذا سرق أحُد الغامنني مااًل من الغنيمة

 275 الثانية: إذا وقع يف األسر َمن يُعتق على بعض الغامنني

 277 فرعان

 277 أحدمها: لو أعتَق واحٌد من الغامنني عبًدا من الغنيمة

 277 و كان الغامنون طائفة يسرية ووقع يف الغنيمة َمن يُعتق على ُجيعهمالثاين: ل

 277 الثالثة: إذا وطئ َمن يستحق من الغنيمة

 288 فرعان

 288 أحدمها: لو وطئ واحٌد من غري الغامنني جارية

 288 الثاين

 290 ابالستيالء كاملنقوالتاحلكم الثالث للغنائم: أنَّ األراضي واألبنية مُتلك  

 295 فرعان

ل: لو أراد اإلمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة  295 اأَلوَّ

 295 الثاين: يف مقدار اخلراج املضروب على أرض السواد، ومصرفه

( أنَّه قال يف املدونة : إنَّ مصر فُتحت ُعنوة  297 فرٌع: نُقل عن اإلمام مالك )رمحه اَّللَّ

 299 خامتة

 301 ل والقتال ابألمانالباب الثالث: يف ترِك القت

 301 والنظر يف أركان هذا األمان وشرائطه وأحكامه

ا أركانه: فثالثةٌ   301 أمَّ

ل: العاقد  301 اأَلوَّ

نالركن   َؤمَّ
ُ

 305 الثاين: امل

 307 الركن الثالث: نفُس العقد
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 310 فصٌل يف شروِط األمان

 310 وُيشرتط فيه أمران

 310 مونأحدمها: َأال يتضرر به املسل

 310 مدته على سنةيزيد الثاين: أْن ال  

 313 فصل يف حكم األمان

 316 فصٌل مشتمل على مسائل

 316 احلرب إىل دار اإلسالم واجبة على َمن قِدراألوىل: اهلجرة من دار  

 317 الثانية: لو أطلقوا األسري وشرطوا عليه

 319 الثالثة: لو أطلقوا األسري على أنه يف أماٍن منهم

 320 الرابعة: لو اشرتى منهم شيًئا لينقد الثمن إليهم

 321 قتلاخلامسة: لو أسلَم كافٌر وقد لزمته كفارة مينٍي أو ظهار أو  

 321 السادسة: إذا ابرَز املسلُم كافًرا إبذن اإلمام

 324 واختتاُم الباب بذكِر ثالِث مسائل

 324 جليش: إذا قال بعُض الكفار لإلمام أو أمري اىلو األُ 

 325 مُثَّ للجارية اجملعولة مخسة أحوال

 325 إحداها: أال يقدر عليها لعدم فتح القلعة

 326 الثانية: أن نفتح القلعة وال جند اجلارية املعينةاحلالة  

 328 احلالة الثالثة: أْن جيدها مسلمة

 329 احلالة الرابعة: إذا فتحنا القلعة فلم جند إالَّ اجلارية املشرتطة

 330 اخلامسة: إذا فتحنا القلعة ُصلًحا

 331 املسألة الثانية

 334 الثاين، وهو بقاء أمانه فيه؛ تفرِع عليه مسائلالتفريع: إنَّ قلنا ابلوجه 
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 334 األوىل: ال يُتعرض له ما دام حيًّا

 334 الثانية: لو مات أو قُتل هناك

 335 يقانالثالثة: لو مات املستأمن يف داران ففي ماله طر 

 336 الرابعة: حيث قلنا: ينتقل املال إىل ورثته

 336 للعهد امللتحق بدار احلرب واسرُتقاخلامسة: لو ُسيب الناقض  

 338 املسألة الثالثة: إذا حاصر املسلمون بلدة

 345 فروع

 345 األول: لو أسلَم رجٌل حرٌّ مكلَّف حريبٌّ 

 345 سلمنيالثاين: لو استوىل الكفار على أموال امل

 346 الثالث: لو كتَب نفر فقالوا: "حنن مسلمون"

 346 حريبٌّ داران أبمان واشرتى عبًدا مسلًما وخرج به إىل دار احلربالرابع: لو دخَل  

 346 اخلامس: نصَّ على أنه إذا أهدى كافر إىل اإلمام

 346 السادس: لو أخذ مشرٌك جاريًة ملسلٍم وأولدها

 346 سلمٌة فنكحها حريبٌّ فأولدهاالسابع: لو ُأسرت م

 347 أبمانالثامن: لو دخَل مسلم دار احلرب  

 347 التاسع 

 347 العاشر: ُيستحب فداء األسري املسلم

 347 احلادي عشر: لو شرَط اإلماُم أنَّ َمن قُتل فرسه يف املعركة كان له مثلها

 347 الثاين عشر

 349 كَِّتاُب اجلَْزيَة واملَُهاَدنَة 

 349 لعقد األول: عقد اجلزيةا

 349 والنظر يف أركانه وأحكامه
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 349 النظر األول: يف أركانه

 349 األول: صيغة العقد

 353 فرٌع: الداخل لسماع كالم هللا وحجج اإلسالم

 354 الركن الثاين: العاقد

 354 فرٌع آخر: جيب على اإلمام قبول اجلزية

 355 وطالركن الثالث: املعقود له، وله شر 

 355 األول: أن يكون كتابيًّا

 358 فروع

 358 والسامرة ابجلزية  األول: للشافعي )رمحه هللا( نصوص خمتلفة يف تقرير الصابئة

 360 الثاين: املتولد بني وثين وكتابية

 361 الثالث: إذا توثن نصراينٌّ وله أوالٌد صغار

 360 زمن الردة أقوالالرابع: تقدم أن يف أوالد املرتدين احلاصلني يف 

 363 كغريهم يف ضرب اجلزية عليهماخلامس: يهود خيرب  

 364 الشرط الثاين: البلوغ

 366 الشرط الثالث: العقل

 368 الشرط الرابع: احلرية

 369 الشرط اخلامس: الذكورة

 370 فرع: لو حاصران قلعة فيها رجال ونساء، فطلبوا الصلح

 373 لالشرط السادس: التأهب للقتا

 374 اجلزيةالسابع: القدرة على أداء  

 376 الركن الرابع: البقاع اليت يقرون فيها 

 378 فرع: لو دخل احلرم إبذن أو بغري إذن، ومرض
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 380 فروع

 381 الركن اخلامس: يف الواجب على أهل الذمة, وهي مخسة أمور

 381 أحدها: نفس اجلزية اليت عقدت هبا الذمة

 384 فرعان

نةول: لو أسلم أو مات بعد  األ  384 السَّ

أن يشرتط على أهل الذمة إذا   -إن أمكنه-األمر الثاين: جيوز لإلمام بل ُيستحب له 
صوحلوا يف بلدهم على أن تكون لنا أو هلم ضيافة من يطرقهم أو مير هبم من 

 املسلمني إذا رضوا به، ويشرتط فيها أمور

386 

 386 والرجالةان منهم  أحدها: بيان عدد الضيفان والفرس

 387 الثاين: بيان قدر الطعام واإلدم وجنسهما

 388 الثالث: أن يبني منزهلم

 388 الرابع: يشرتط أن يبنيِِ مدة مقامه من يوم إىل ثالثة

 392 األمر الثالث: اإلهانة عند أخذها

 393 الزكاة بذلفرع: إذا سأل من جيوز له عقد الذمة أن يعقدها على 

 397 الرابع: وجوب العشر على الذمي إذا اجتر يف احلجاز  األمر

 400 فروع

 400 األول: املرأة املعصومة بتبعيتها لزوجها

 400 الثاين: لو كان املشروط األخذ من مال التجارة؛ أخذت الضريبة

 400 أخذان الضريبة من جتارهتم مث ابتاعوا من بالدانالثالث: لو  

 400 لعشر يف أعيان أمواهلمالرابع: إذا شرط عليهم ا

 401 الواجب اخلامس: اخلراج

 404 النظر الثاين: يف أحكام العقد

 404 وفيه فصالن
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 404 الفصل األول: فيما يلزمنا؛ أمران

 404 األول: كفنا عنهم

 405 عنهمالثاين: الذب  

 408 الفصل الثاين: يف ما يلزمهم وهو أمور

 408 األول: منع إحداث الكنائس

 408 والبالد ثالثة أقسام

 408 األول: بلدة بناها املسلمون

 409 الثاين: بلدة فتحت صلًحا على أن تكون األراضي واألبنية للمسلمني

 410 الثالث: بلدة فتحت على أن تكون األراضي هلم

 412 خامتة: تعرض بعض األصحاب هنا لذكر ما فُتح ُعنوة من البالد

 418 فروع

 418 األول

 418 لثاينا

 418 الثالث

 419 الواجب الثاين عليهم: ترك مطاولة البنيان

 421 فرع: لو على بناءه فحكم احلاكم بنقضه فباعه من مسلمٍ 

 422 املذهبالثالث: مينعون من التجمل بركوب اخليل على  

 424 الواجب الرابع: التََّميُّز

 429 الواجب اخلامس: االنقياد ألحكامنا

 431 سادس: الكف عن الفواحشالواجب ال

 432 فصل: لو َأَخلَّ أهل الذمة بشيٍء مما وجب عليهم؛ فذلك على ثالث مراتب

ِلوا مبا ليس على املسلمني فيه ضرٍر  -أخفها-األوىل   432 عظيمٍ : أن خيُِ
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ِلوا ابالنقياد-وهى أغلظها-املرتبة الثانية    434 : أن خيُِ

 435 على املسلمني فيه ضرٌر ظاهرٌ املرتبة الثالثة: ما هو حمظور, و 

 439 فصل

 442 فروع

 442 األول: املسلم إذا كذب على رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(

 444 مواتهمالثاين: يوجب على أهل الذمة أن خيفوا دفن  

 446 العقد الثاين مع الكفار: املهادنة

 446 النظر األول: يف شروطه، وهي أربعة

 446 ه اإلمام أو انئبه فيهاألول: أن يتوال

 446 الشرط الثاين: أن يكون ابملسلمني حاجة إىل ذلك

 447 الشرط الثالث: أن خيلو عقُد اهلدنة من الشروط الفاسدة

 448 الرابع: تقدير املدةالشرط  

 450 فرع: لو أطلق اإلمام العقد وَل يقيده مبدة

 452 النظر الثاين: يف أحكام العقد وفيه مسائل

 452 األوىل: إذا وجدت صورة العقد

 454 الثانية: لو هادن اإلمام مدة لَضعف أو خوف اقتضاها مث زال

 455 كبارهمالثالثة: لو استشعر اإلمام خيانة من  

 455 الرابعة: على أهل اهلدنة الكف عن قبيح القول والعمل يف حق املسلمني

 456 كتاب, وُيشهد عليهاخلامسة: ينبغي لإلمام أن يكتب عقد اهلدنة يف  

 456 مبقتضى الشرط يف العقد الصحيح  : جيب الوفاءالسادسة

 457 لزوجها: يف وجوب رد صداق من جاءت منهم متزوجة السابعة

 457 التفريع: إن قلنا: جيب الغرم؛ فالنظر يف سببه ومصرفه وقدره
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 462 فرٌع: لو كان َتت املهادن َعْشُر نسوة فأسلمن وهاجرن 

 464 : حملُّ الُغرم مُخس اخلُمس املرصد للمصاحلفرعٌ 

 466 فصٌل: املغروم بدله هو البضع ملالكه، والقيمة يف الرقيقة

 472 الوفاء لزمهم إلينا؛ ويسلموه مرتًدا، منا جاءهم َمن يردوا أنْ  شرطنا لو فرٌع:

 476 والذَََّبئِّح   الصَّْيد  كَِّتابُ 

ل: النظرُ   476 احِللِِ  سببِ  يف األوَّ

 476 أربعة أركانٌ  وللذبح

ل: الركن  476 أوصاف فيه ويُعترب الذابح، األوَّ

ل:  476 كتابيًّا أو مسلًما يكون أن األوَّ

 479 مميِِزًا  عاقاًل  يكون أن  الثاين: الوصف

 482 املسلم العاقل الرجل هلا: وأفضلهم ابلذكاة الناس أوىل فرٌع:

 483 الذبيح الثاين: الركن

ا  485 فضرابن املاء، يهلكها ال اليت وهي البحر، واانتحي وأمَّ

 485 أيًضا والرب البحر يف يعيش ما أحدمها:

 487 الرب يف يعيش ال ما الثاين: الضرب

 490 فرعٌ 

ا  490 ضرابن أيًضا فهو ميتته َتل ال ما وأمَّ

 494 فرعان

ل:  494 سيًفا أو سهًما أرسلَ  إذا األوَّ

 496 اجللد  داخل واملريء احللقوم ليقطع  الثعلب أُُذنِ  يف السكني دخلَ  لو فرٌع:

ه صيًدا رمى لو الثاين:  496 متفاوتتني أو متساويتني قطعتني فقدَّ

 498 أقسام ثالثة وهي والذبح الصيد آلة الثالث: الركن
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ل:  498 احليوان جوارح األوَّ

 500 معلًَّما -السباع من معناه يف وما- الكلب كون  ظهر إذا فصٌل:

 500 التفريع 

 502 الكلبِ  انب أصابه الذي املوضع  يف فرٌع:

 503 حبدهتا جترح اليت احملددات الصيد: آالت من الثاين القسم

 504 الثقيلة اآلالت الثالث: القسم

 506 فروع

 506 األول: إذا مات الصيد بسبٍب مبيح وحمرم

 506 األرضالثاين: لو أصاب السهم الطائر يف اهلواء، فوقع على  

 508 الثالث: لو أرسل سهمني على صيٍد، فقتاله

 508 عبًدا فاصطادالرابع: لو غصب  

 508 اخلامس

 510 الركن الرابع: نفس الذبح

 510 والقصد له ثالث متعلقات

 510 األول: أصل الفعل اجلارح

 511 وهلذا األصل فروع

 511 األول: لو اسرتسل بنفسه فأغراه صاحبه

 513 لثاين: لو رمى سهًما وكان يقصر عن إدراك الصيد، فساعدته الريحالفرع ا

 514 املتعلق الثاين للقصد: قصد املرمي

 516 املتعلق الثالث: عني احليوان وفيه مسائل

 516 األوىل: الصيد املصاب ابلرمي

 517 الثانية: لو أرسل سهًما أو كلًبا إىل سرٍب من الظباء فأصاب واحدةً 
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 518 أرسل كلًبا إىل صيٍد، فأخذ صيًدا آخر  فرع: لو

 518 املوت ابجلرح احلاصل من السهم أو الكلبالقيد الثالث: حصول  

 521 النظر الثاين: فيما ميلك به الصيد، ويف االزدحام عليه، وفيه فصالن

 521 الفصل األول: فيما مُيلك به

 523 ويف الفصل صور

 523  وصار مقدورًا عليهأحدها: لو توحل صيٌد يف أرض إنسانٍ 

 523 داره وصار مقدورًا عليهالثانية: لو دخل الصيد أرضه أو  

 525 الثالثة: لو دخلت مسكٌة ِبرْكة إنسان

 526 فروع

 526 األول: لو أخذ الكلب املعلم صيًدا بغري إرسال

 526 الثاين: صاد صيًدا، فوجد به أثر ِملكٍ 

 526 الثالث

 529  من برج إنساٍن إىل برج غريهفرٌع: إذا َتول محامٌ 

 533 االزدحام على الصيد وله أحوالالفصل الثاين: يف  

 533 األوىل: أن يتعاقب جرحان من اثنني

 إذا جىن إنسان على عبد إنسان أو هبيمته أو صيٍد مملوٍك له قيمته عشرة داننري,
ا, وسرات إىل النفس، جراحة أرشها دينار، مث َجَرَحُه آخُر جراحة أرشها دينار أيضً 

 ففيما جيب على اجلانيني؟ ستة أوجه

534 

 534 أحدها: جيب على كل واحٍد نصف قيمته عند جنايته

 534 واثنيها: جيب على كل واحٍد نصف قيمته عند اجلناية األوىل

 535 ل مخسة ونصف، وعلى الثاين مخسةوالثالث: أنَّه جيب على اأَلوَّ 

 535 ل منهما نصف قيمته يوم جنايتهالرابع: أنَّه جيب على ك

 536 واخلامس
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 537 والسادس

 542 احلالة الثانية: إذا أصاب اجلرحان مًعا

 543 احلالة الثالثة: أْن يعلَم تعاقب اجلرحني

 544 فرعٌ 

 546 اجلرحان وحيصل اإلزمان هبما مًعااحلالة الرابعة: أْن يُرتب  

 549 فروعٌ 

 550 الفهارس العلمية

 551 س اآلايت القرآنيةفهر 

 552 فهرس األحاديث النبوية واآلاثر

 553 فهرس األعالم املرتجم هلم يف النص احملقق

رة  558 فهرس األلفاظ الغريبة املفسَّ

 568 فهرس األماكن والبلدان

 570 الواردة يف الكتابفهرس الكتب  

 572 فهرس املصادر واملراجع

 596 فهرس املوضوعات

 



 

 
 


